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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió de debat
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma. Els
manifest que la previsió que ha fet aquesta presidència i la
Mesa és que les votacions es farien a partir de les 14 hores, de
les 2 del migdia d’avui.

Ens correspon avui tractar el debat número 18, de totalitat
de la secció 19, Conselleria de Treball i Formació; secció 05,
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears; i secció 76, entitat
autònoma Servei d’Ocupació de les Illes Balears. El Grup
Popular té presentades una sèrie d’esmenes a aquestes
seccions, i per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la
paraula el diputat Sr. Guillem Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Treball i Formació. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena a la totalitat a la secció 19, la número
4670, corresponent a la Conselleria de Treball i Formació. Així
mateix hem presentat dues esmenes a la totalitat, una referent
a la secció 5, que és l’esmena 4687, corresponent al Consell
Econòmic i Social; i la número 4671, corresponent a la secció 76,
del Servei Balear d’Ocupació. Són tres esmenes que consideram
totalment justificades pels motius que exposaré.

El primer que nosaltres hem valorat negativament ha estat
la mateixa memòria de l’any 2002 que ens ha presentat, perquè
pràcticament és una fotocòpia, una mala fotocòpia, fins i tot
menys compromesa, més contradictòria i més reduïda que la
corresponent al 2001. Per una banda, de forma grandiloqüent es
parla un any més dels grans objectius que persegueix la
Conselleria de Treball i Formació, com la millora de les
condicions laborals a la nostra comunitat autònoma, en tots els
seus vessants; el desenvolupament de noves polítiques
laborals i transversals; reducció de la sinistralit at laboral; feina
estable i segura per a tothom; etcètera. Nosaltres pensam que
açò són desideratums  que de cada dia per mor de la política de
departaments estancs que duu aquest govern d’esquerres,
esdevenen utòpics a les nostres illes.

Però anem programa a programa. Programa 315A, Secretaria
General Tècnica. A la memòria s’han tret tots els objectius, no
en tenen cap. Res no sabem de l’elaboració integral de gestió
informàtica que tenien en marxa, ni de les publicacions pròpies,
quin volum i quina periodicitat, i amb quins continguts hi ha;
ni de les campanyes de sensibilització i divulgació. Constatam
que s’ha fet poca cosa, i nosaltres sí veim que hi ha un
augment de personal, un 26%, i em té la mateixa quantitat de
transferències corrents, encara que només n’executin un 17%,
i dupliquen la inversió enguany fins a 107 milions de pessetes
per veure si d’aquesta manera per fi troben el local del SOIB,
que fa més d’un any i mig que el cerquen. Les inversions reals,
per tant, no s’ha fet res.

Programa de salut laboral, el 315B. Jo sempre me’n recordaré
quan el conseller de Treball i Formació ens va presentar al 99
l’organigrama de la Conselleria, anunciava com a gran novetat

la creació d’una nova direcció general de salut laboral, com
expressió d’una preocupació política deia. Hem vist, però, que
un dels seus objectius prioritaris que va fer pel seu compte,
com va ser el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral per al 2000,
que com tothom sap va resultar un autèntic fracàs, i va endur-
se per endavant una primera víctima política propiciatòria, com
va ser la destitució de la directora general de Salut Laboral,
Aina Vicens. Però quina és la dura i trista realitat dels accidents
laborals a les Illes Balears? Doncs bé, d’acord precisament amb
les estadístiques que ens envia la Conselleria de Treball i
Formació, que de cada vegada ve més espaiada, i sempre
tornam a dir que els hem de demanar aquí, veim que a la nostra
comunitat autònoma durant el 2000 cada dia es varen accidentar
121 treballadors i treballadores. Però és que el més greu és que
al 2001 els accidents greus augmenten un 18%, els mortals
superen més del doble els registrats l’any passat. Per tant es
disparen tant relativament com absolutament les dades per a
aquests dos conceptes. 

Mentrestant, què fa, idò, la Conselleria de Treball i
Formació, que nosaltres pensam que és la gran responsable que
tota aquesta situació es vagi deteriorant. Idò dia 7 de febrer
elimina la Direcció General de Salut Laboral, perquè sembla ser
que ja no és l’expressió d’una voluntat política. I dia 15 de març
publica un nou pla d’acció sobre sinistralitat laboral, que no és
consensuat pel Grup Popular, i un nou pla que crida l’atenció,
l’augment vertiginós de burocràcia personal, assessoraments
i elaboracions de plans estratègics, que en parlarem. I dia 17 de
març, per Decret 31/2001, es crea l’Institut de Salut Laboral, amb
molts d’òrgans, açò sí, òrgans de direcció i execució, òrgans de
coordinació i assessorament; és a dir un excés de personal
d’alta direcció per no desmerèixer, nosaltres pensam, dels
mateixos companys del pacte d’esquerra quant a alts càrrecs es
refereixen.

Però el més interessant és que dia 10 de juliol surt un anunci
d’adjudicació de contracte de consultoria per a l’elaboració
d’un nou pla estratègic de salut laboral a les Illes, i nosaltres
amb aquest ja van tres, però surt per tramitació urgent,
nosaltres açò igualment ho consideram curiós, per un
pressupost de 30 milions de pessetes. Data de publicació de
l’anunci, 22 de maig, per presentar les ofertes 8 dies més tard.
Data d’adjudicació, 15 de juny del 2001. Contractista,
curiosament, fundació institut sindical del Trabajo, Ambiente
y Salud, és a dir ISTAS. Comissions Obreres, perquè ens
entenguem. Import, 29.785.585, que aquest pla s’ha d’acabar a
final d’aquest any, i sí ens agradaria com està, de quina manera
està avançat, i què és el que hi falta.

Per tant, aquesta nova expressió d’una voluntat política que
es parlava el conseller Grosske en salut laboral ha anat a menys.
Així veim que en despeses corrents només hi ha executat un
58%, però és que en transferències només hi ha un 3,6; i en
inversió no s’ha gastat res dels 115 milions de pessetes; i al
pressupost d’enguany hi ha una reducció del 33%. És a dir, que
des d’un programa de salut laboral interessant, que nosaltres
consideram que s’ha de fer molta feina, es va minvant de cada
vegada més.
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Programa 344A, Pla d’ocupació i inserció laboral. Abans de
tot m’agradaria una anècdota. Enguany els pressupostos del
2001 a aquest programa, el 344A, fa referència a l’economia
social. Ara l’han suprimida, i açò que era un programa estrella
per a vostès, amb moltes expectatives de futur, per les seves
grans potencialitats respecte del creixement de l’ocupació
estable, segons ens deien. Sembla ser, idò, que l’economia
social ha deixat de ser preocupació per a aquest govern
d’esquerres, perquè res sabem ni de la llei de cooperatives, ni
del pla director de foment de l’economia social de les Illes
Balears, que a la Comissió d’Assumptes Socials de dia 17 de
maig d’enguany el Sr. Grosske ens prometia tan animosament
tenir-lo enllestit en dos mesos. En fa set, i res no sabem. Però
no m’estranya que no ho facin, davant les xifres d’execució
pressupostària d’aquest programa de transferències corrents,
dels 90 milions només un 6,39% d’OP el setembre.

Però anem al pressupost del 2002. Per parlar del programa
322A, s’ha de dir qualque cosa referent a la situació actual de
l’ocupació laboral a la nostra comunitat autònoma, perquè si
nosaltres no feim una anàlisi curiosa i acurada de la realitat,
després ens equivocarem amb la medicina, i per tant
empitjorarem el malalt. Els símptomes de desacceleració
econòmica són evidents: l’atur pujà al mes d’octubre en 4.643
persones, un 28,59%; l’augment d’octubre a octubre del 2001
fou d’un 11,27, una molt mala notícia. Però és que al mes de
novembre l’atur va augmentar a les Balears un 57,47%, mentre
a Espanya ho feia un 2,13; una diferència que nosaltres
consideram abismal, escandalosa, 12.000 persones més a l’atur,
32.885, un 9,34% sobre població activa, superant la mitjana de
l’Estat espanyol, que és d’un 9,22. És a dir, un de cada 3 nous
aturats a Espanya eren de les Illes Balears al novembre.

Evidentment nosaltres tenim una economia oberta,
interrelacionada, amb una economia global, i ens afecten les
causes de fora, com poden ser l’onze de setembre, o un menor
creixement d’Alemanya i Estats Units. Però hi ha altres causes
que no són estacionals ni cícliques, sinó més bé fruit d’una
mala política d’aquest govern d’esquerres. I així veim, i
àmpliament es va dir l’altre dia, del sector turístic, que havia
davallat, vénen amb un 2% l’adquisició i la despesa de turisme,
i que com a conseqüència teníem d’aquest atur avançat,
d’hotels tancats abans d’hora, teníem una major
estacionalització que mai. No s’ha fet res per millorar l’oferta de
qualitat -pensem en el port de Ciutadella o el camp de polo de
Campos-, ni cap camp de golf, i així ens va. Les Illes Balears
perden quota de mercat en relació a vuit països.

Al sector industrial, la greu crisi de perles Majòrica, que
afecta tot una comarca emblemàtica de Manacor; o la de Catisa
i (...) de Menorca, fan que la bijuteria i la perlera estigui en crisi,
i açò crec que els ha agafat a contrapeu, i no veig una reacció
en positiu per veure quines condicions favorables hem de
posar perquè els sector industrial es mantengui. S’ha de
recordar que el sector industrial és un dels sectors amb més
estabilitat en els llocs de feina, i amb més seguretat, i açò ens
preocupa... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant, per favor. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Del sector aeronàutic i el sector primari no en parlarem,
perquè està tan malament... I del Pla d’ocupació, vostè ens
presenta un pla esquifit, de 855 milions, on no varen fer res. És
que a ajuntaments hi havia 150 milions l’any passat, enguany
140; consells insulars 50, altres 40; i no han fet res. De 615
milions, només s’han gastat, i només s’han gastat un 10%. I jo
deman si realment amb els pressuposts que avui ens presenta,
amb la història passada, a veure com pot afrontar tot el que li ve
a damunt.

I per acabar, les relacions programa de gestió de relacions
laborals, l’any 2001 ha vingut marcat per la vaga de transport
discrecional. Jo crec que es va reaccionar molt malament, i
vostè l’únic que va fer va ser passar la pilota al president
perquè ho aclarís. Però la ressonància mediàtica que va tenir,
tant a Espanya com a Alemanya i Gran Bretanya, es va fer una
promoció turística molt perjudicial per a les nostres illes. I que
hem de dir d’aquestes partides, la més cridanera és que dóna
100 milions als sindicats, açò sí, perquè d’aquesta manera els té
més controlats, i li diuen “amèn”... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només una petita ressenya del
p rograma 324. D’aquest programa només m’agradaria que em
digués, i estic molt preocupat pel segon pla de FP, que havien
de fer, i el 98 aquest conseller va signar a Madrid amb les
comunitats autònomes, Govern central, Comissions Obreres i
UGT, i que havien de dur endavant entre la Conselleria de
Treball i la Conselleria d’Educació. Sí que m’agradaria, perquè
la FP és una qüestió de futur; vostès no sé què han fet, però en
canvi sí que diuen que faran un pla específic de FP. El faran,
però què han fet? I açò per una d’aquestes qüestions que
també surten cada vegada, per la necessària integració dels tres
subsistemes de formació, la reglada, l’ocupacional i la
contínua... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, té 30 segons, perquè ha excedit el 50% del seu
temps. Una cosa raonable d’excés està bé, però ara és el 50%.
Li don 30 segons per acabar. (...) li llevaré la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Consell Econòmic i Social, secció 5,
s’ha de dir que (...) de novembre del 2000 a ara no s’ha fet res,
i açò que és un òrgan d’assessorament, i no s’ha fet res; i per
tant poca cosa jo crec que podem dir d’aquest òrgan tan
important de futur. I l’entitat autònoma Servei d’Ocupació, dia
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1 els hem de tenir, sé que hem de fer moltes xarxes; sé que hem
de fer, diuen pels diaris, molta integració de l’ocupació per la
reinserció laboral, però aquí no hem vist res, i per tant també
demanam la seva devolució. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció en la
defensa d’esmenes. El conseller de Treball vol obrir un torn
incidental, i té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Això més que una esmena a la totalitat és com una perdigonada.
Vostè ha tret...

(Veu inoïble)

Perdón, es que no le he oído bien. ¿No es de interés? ¿No
quiere repetirlo? Bueno. Es que ya que interviene, me
gustaría oírlo. Siempre dice usted cosas interesantes, Sr.
Jaén.

Idò deia que això és com una perdigonada, perquè en
definitiva aquí vostè ha tret moltes coses, algunes relacionades
amb el pressupost de l’any 2002, i la immensa majoria que tenen
poc a veure amb el pressupost de l’any 2002, que són crítiques
a la gestió de la Conselleria, a l’execució pressupostària, i altres
temes bastant colAlaterals. A més, ha presentat una esmena a la
totalitat a tres seccions, i s’ha centrat en un 99% del temps en
una secció, que és la 19, de la Conselleria, i pràcticament no ha
tocat ni el Consell Econòmic i Social, ni el Servei d’Ocupació.

En tot cas, jo li alab el gust, i vull dir d’entrada. La veritat és
que quan he vist que vostès presentaven esmena a la totalitat
al SOIB i al Consell Econòmic i Social, em vaig sorprendre.
Deixin néixer aquests pobres organismes, aquest institut,
aquest consell econòmic i social. Donin-los una petita
oportunitat. Ens hem tirat molts d’anys en aquesta comunitat
autònoma sense un servei públic d’ocupació, autonòmic. Ens
hem tirat molts d’anys en aquesta comunitat autònoma sense
un consell econòmic i social. Home, si ara ens comença a créixer
una mica la planteta, no li posem una esmena a la totalitat un
cop que han tret les quatre primeres fulles. Deixem-los una mica
viure i créixer, i en tot cas si en el seu desenvolupament hi ha
problemes o disfuncions, que es plantegin a nivell parlamentari.
Però jo crec que la bona notícia que significa per a les Illes
Balears comptar, començar l’any 2002 amb un Servei
d’Ocupació de les Illes Balears autonòmic, que rebrà les
transferències de l’Inem, que per tant serà un instrument
potencialment operatiu i útil per a les Illes Balears, és una bona
notícia, que jo crec que mereixia una felicitació, i no mereixia
una esmena a la totalitat.

Igualment aquest Consell Econòmic i Social, que compta
amb el suport absolutament incondicional d’una immensa part
de la societat civil de les Illes Balears, que hi participa, que
l’està posant en marxa d’una manera autònoma, amb el suport

del Govern balear, sense crítiques, sense problemes, i amb
moltes ganes que funcioni, doncs tampoc no es mereixia una
esmena a la totalitat, que evidentment esper que no prosperi, i
que en tot cas no ha estat explicada.

Per tant, em centraré, com vostè ha fet, en el tema de la
secció 19; i a les diverses coses que vostè ha plantejat, que
insistesc que són bastant disperses des del meu punt de vista.
Però seguiré la seva intervenció. 

La memòria, que no li agrada i que és una mica estàndard,
doncs quasi li donaria la raó. Miri, quan jo estava a l’oposició
també em queixava que les memòries pressupost àries eren
bastant estandaritzades, entraven poc en el bessó del contingut
del pressupost de les diferents seccions; i tal volta hauríem de
fer tots una aposta per millorar el seu contingut i la seva utilitat.
És cert, és un vici que hem heretat de l’administració anterior,
fer unes memòries bastants convencionals, que expliquen els
grans objectius, i que no entren en el detall dels canvis que
efectivament s’han produït en les xifres petites o grosses del
pressupost, i que en definitiva són les que poden tenir major
significació.

Bé, les inversions de Secretaria General Tècnica tenen la
seva importància. Volem dotar d’instalAlacions l’Institut de Salut
Laboral, unes instalAlacions adequades. Volem arreglar el centre
de sa Blanca Dona d’Eivissa, i això són aquestes inversions de
Secretaria General Tècnica, que esper que no comptin amb
l’oposició de cap membre d’aquesta cambra. Que és ver que
quan va començar la gestió d’aquesta conselleria es va
plantejar la direcció general com un emblema de la nostra
preocupació per aquest tema; i que ara ha desaparegut? Bé, és
cert. Però en definitiva hi ha hagut una transposició de
l’emblema. Si a un principi vàrem considerar que una direcció
general era l’instrument adequat, a un moment determinat vàrem
considerar que l’instrument adequat era l’Institut de Salut
Laboral, que jo crec que és a més un emblema d’una categoria
superior, i que significa donar-li major importància encara a la
salut laboral. Per tant, no hi ha hagut un retrocés, hi ha hagut
en tot cas, jo pens, objectivament, un canvi a millor. Tenim un
Institut de Salut Laboral, cosa que no teníem abans.

El pla de xoc del 2000 ha estat un fracàs? Home, idò miri, un
parell de xifres: l’any 98 la sinistralitat a les Illes Balears va
créixer respecte a l’any 97 un 22%. Va ser el darrer any, per cert,
que vostè era conseller tot l’any. L’any 99, que el vàrem una
mica compartir, vàrem passar del 22% al 14. L’any 2000 la
sinistralitat es va incrementar -perquè aquí sempre parlam
d’increments. Això és la desgràcia d’aquesta comunitat- es va
incrementar un 11, és a dir 22 l’any 98, 14 l’any 99, 11 2000.
Enguany probablement no pujarem del 2%, la qual cosa vol dir
que, ponderant això amb el creixement de la població ocupada,
voldrà dir que per primera vegada en la història d’aquesta
comunitat autònoma la relació de nombre d’accidents i nombre
de treballadors davallarà, la qual cosa és una magnífica notícia;
i és suficient, lògicament, perquè simplement estam returant un
carro que davallava per la costa per avall sense frens, i estam
simplement posant-li el fre. Ara hem de començar a fer-li pujar
la costa que ha davallat. Però en qualsevol cas jo crec que
parlar de fracassos, que no serveix per res..., com si aquesta
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inversió en recursos fos inútil, com si aquestes idees que
consensuam amb els agents socials no tenguessin cap tipus
d’operativitat, home, jo crec que és un discurs massa negatiu.
Podríem moderar-ho una mica, matisar-ho una mica, i fer-se una
mica còmplices dels avanços que es fan en això. 

Miri, hi ha consens en aquest tema amb els agents socials.
Si de cas hi ha qualque agent social que manifesta qualque
discrepància és la CAEB, perquè opina que determinades
mesures són excessivament agosarades, per dir-ho així. Però
davant la magnitud del problema de la sinistralitat, fa una crítica
d’un to molt baix, perquè en definitiva jo probablement una
cosa nova, a molts dels que són aquí. Fa un to baix perquè se
n’adona que amb el tema de sinistralitat tothom ha de posar una
mica de la seva part. Jo de veritat els convidaria a canviar una
mica el discurs que fan sobre aquest tema, que jo crec que és
un discurs que no s’adequa a la realitat, i no s’adequa realment
a l’actitud que es podria esperar de vostès en un tema,
insistesc, massa delicat per fer politiqueria partidista.

Els plans estratègics? Home, jo estic ben orgullós de fer
plans estratègics de lluita contra la sinistralitat. Sortirà un llibre
blanc molt aviat sobre aquest tema, d’ara començar a fer plans
estratègics de caràcter sectorial, un pla estratègic per a la
construcció, un pla estratègic per a l’hostaleria..., clar que sí;
perquè jo crec que aquesta és la manera, entre d’altres, de
funcionar adequadament en aquesta matèria.

Sobre tema d’execució, vostè em retreu molt l’execució del
2001, amb dades que no sé d’on es treu, del mes de setembre,
o no sé quin mes. Miri, crec que va ser al Consell de Govern
passat, varen dur convenis de formació per valor de més de
2.000 milions de pessetes. Lògicament, si vostè no té aquesta
dada actualitzada, la seva referència de com pot ser l’execució
del pressupost en matèria de formació de la Conselleria de
Treball, li quedarà bastant desequilibrada. Nosaltres funcionam
per convocatòries, tant el tema de les subvencions, el tema de
la formació, hi ha una execució important a final d’any. En tot
cas, quan acabi l’exercici parlarem de com s’ha executat el
p ressupost del 2001, però no doni aquí xifres del que s’han
gastat un 3%, un 5, etcètera, que són del mes de setembre,
d’algunes partides, i que no es corresponen a la realitat, de ver.
En tot cas, un dia en parlam, quan hagi acabat l’exercici
pressupostari, de com ha anat aquest tema.

Economia social. Miri, el pla director va estar enllestit en el
termini previst, però efectivament el pla director ha passat per
la Mesa de diàleg social, perquè això és la nostra manera
d’actuar, no fer les coses i dur-les coses al Consell de Govern;
Mesa de Diàleg Social, consens amb els representants de
l’economia social, de les cooperatives, de les societats laborals.
Evidentment ha estat passat al conjunt del govern. Dia 5 de
gener s’aprovarà el pla director de l’economia social.

Bé, una xifra. Aquesta comunitat sempre ha tengut un
desenvolupament de l’economia social molt per baix de la resta
de l’Estat. Tenim un sector molt desenvolupat molt per davall
de la mitja, amb la qual cosa de mitjans del 99 a mitjans del 2001
la població ocupada en economia social a les Illes Balears ha
crescut en un 23%. La mitja de l’Estat ha estat d’un 6%. De

qualque cosa haurà servit l’impuls que se li ha donat,
pressupostàriament i d’altres maneres, a aquesta qüestió des de
la Conselleria de Treball. 

Bé, el tema de l’atur, de l’ocupació i totes aquestes
qüestions. Miri, l’atur està aproximadament mig punt per
damunt la taxa d’atur per damunt de l’any passat. I això és una
dada molt preocupant. Això és una dada que ens preocupa i
que ens mobilitza, però no s’han de treure xifres de mes
d’octubre al mes de novembre, del mes de setembre al mes
d’octubre, que ha superat no sé quin tant per cent, perquè això
és el que passa cada any en aquesta comunitat autònoma. Jo,
si vol, li mostr la gràfica històricament del que és la taxa d’atur,
o l’ocupació a les Illes Balears; i és exactament la carretera de
sa Calobra en horitzontal. Es una cosa extraordinàriament
estacional, una desgràcia que tenim. I efectivament en la
temporada baixa les nostres xifres d’atur s’acosten molt a les de
la mitja de l’Estat, efectivament. En temporada alta,
afortunadament ens n’anam a pràcticament la meitat de taxa
d’atur de la mitja de l’Estat.

El tema de Majòrica, plantejar-lo com una crisi del sector, és
una cosa que hauria de contestar el responsable d’economia
que no jo; però jo crec que és no saber massa què és la crisi de
Majòrica. La crisi de Majòrica és la crisi d’uns empresaris que
no són empresaris, ni han actuat com a empresaris. I per tant,
atribuir-lo a una crisi genèrica del sector, que vagament es dóna
a entendre que és culpa del Govern, jo crec que és realment tirar
una perdigonada, igualment absolutament cap enrere d’on està
la diana. És una perdigonada molt mal dirigida.

Bé, i amb el tema de la vaga de transport, que també sembla
que nosaltres tenim la culpa de la vaga de transport, el Govern.
Home, jo crec que en tema de relacions laborals, de conflictes
laborals, s’ha de tenir, s’ha de saber com funcionen aquestes
coses, i aquestes coses funcionen des de l’autonomia dels
agents socials, a Europa, i a Espanya, i a les Illes Balears. I el
Govern i les administracions el que poden fer és intentar
intervenir perquè els conflictes se solucionin. Intentar
intervenir i fer mediació perquè els conflictes se solucionin. No
els podem solucionar per decret llei. I això és el que va fer el
Govern solidàriament, no només el president, no només la
Conselleria de Treball, també la Conselleria de Transports,
d’una manera absolutament solidària, es va aferrar a aquest
problema, i jo crec que els danys varen ser menors precisament
per aquesta actitud del Govern. Però l’únic que se li podia
demanar al Govern era això, intentar fer mediació; però aquest,
com tots els altres conflictes laborals, responen en definitiva i
en darrera instància a la lògica de l’autonomia de les parts. 

En fi, he fet una intervenció realment dispersa, tan dispersa
com la seva pròpia intervenció, Sr. Camps. Jo la veritat és que...,
bé, aquí podríem treure la conclusió en qualsevol cas que jo
som un pèssim gestor, que tot ho faig malament, i que no arregl
pràcticament res, i tal i qual. Per tant, probablement la conclusió
de la seva intervenció seria que em canviïn, això que demanava
el Sr. Flaquer també d’un altre conseller, canvi. Bé, idò que em
canviï el Sr. Antich si li fa ganes; però realment el que no
hauríem de fer és retornar el pressupost de la secció 19, 5 i 75 al
Govern. Gràcies. 
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Para réplica, durante cinco
minutos tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. He seguit amb atenció les seves explicacions. Vostè,
clar, té tot el temps que vulgui, i jo no, a mi me’l taxen. A mi en
deien que només em quedaven dos segons, i per tant jo no
podia parlar de tot el que m’haguera (...) parlar. Però sí que ara
aprofit, i podem parlar efectivament del CES. El CES és un
organisme que es va aprovar per unanimitat en aquesta cambra,
i va d’acord amb l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia, i que la
Llei es va fer, recordem-ho, dia 20 de novembre del 2000, fa un
any. I què és que han fet vostès? Dia 18 de maig hi ha un decret
pel qual s’anomenen els nous membres del CES, dia 18 de maig,
dia 25 de maig mitjançant el decret 71 s’anomena el Sr. Aguiló
com a secretari i després dia 6 de juliol hi ha un seguit de
canvis de cessaments i nomenaments de representants de
consumidors, usuaris, sector pesquer, etcètera. Dia 13 de juliol,
decret 74, dimiteix el seu director general de formació, que jo li
vaig anunciar que dimitiria i vostè va fer la rialleta, s’en
recorda? Dia 13 de juliol, el mateix dia, nomena el nou president
de CES, el Sr. Francesc Obrador, una bona canongia per tal
dignatari. Dia 2 d’agost el president de CES acorda la relació de
llocs de feina, açò és la gran feinada que varen fer el mes
d’agost, dia 24 d’octubre s’aprova la relació de llocs de feina,
24 d’octubre, dia 2 d’agost, 24 d’octubre, d’acord aprovat. Dia
9 de novembre mitjançant el decret 28 d’aprova el reglament
d’organització i funcionament del CES i ahir sembla que varen
tenir la primera reunió, és a dir, ha passat un any, nosaltres
volem un CES que funcioni, no que estigui aparcat, que no
sigui operatiu i és per açò que no entenem com vostès ens
presenten un pressupost del CES i tenen de la barra de dir-nos
que no es retiri, no senyor, tarja vermella.

Secció 76, entitat autònoma de serveis d’ocupació. Dia 15
de juny del 2000 varen fer una capsa de sabates buida amb la
Llei 7/2000, aquí l’objectiu era uns serveis complementaris de
l’Inem, nous serveis externs, xarxa de serveis d’informació
laboral i un pressupost important. Doncs bé en aquest
pressupost d’enguany 313 milions de pessetes, sabem que per
fi després del 99 que sempre ens diu que vendrà l’Inem, dia 1 de
gener efectivament vendran les transferències de l’Inem, cosa
que ens alegra molt, cosa de la qual ens felicitam i realment
també han vengut ben dotades i jo crec que açò és una alegria
per a la nostra comunitat autònoma. Però què hem fet d’ençà
del juny fins ara en el Servei Balear d’Ocupació? Res, clar, aquí
mai va explicar el conseller quina funció havia de tenir Soib, a
partir de les transferències, quina funció tendrà aquesta xarxa
que diuen que dissenya? On serà? Com? De quina manera?
Quin pressupost tendrà? I les relacions d’internet i des de ca
seva un no podrà accedir al Soib i podrà tenir uns llocs de feina
i la relació amb Espanya? I la relació amb altres comunitats

autònomes? I la relació amb Europa, davant una Europa Unida?
On ets la nova configuració del nou Inem que nosaltres volem
que sigui aquí, on és? Jo no ho sé i per tant, tarja vermella i no
em demani que ho retiri, no senyor, ho han fet molt malament,
perquè nosaltres creim que és una bona intermediació.

Vist açò, el tems s’acaba i no puc allargar-me més li diré
vàries coses. Primer de tot, vostès, jo no n’he parlat de
formació, d’execució he parlat de salut laboral, execució del seu
pla d’ocupació i referit a açò em diguin què han fet? No han
operat i nosaltres per tenir una relació 2000-2001-2002, el que
hem de saber és quin tipus de pressupost tenim, amb quines
relacions comptam i quina ha estat l’execució. Un pressupost
no està aïllat de l’altre, un pressupost té una relació directe amb
tot i açò denota una política, denota una tendència i vostè no
pot dir, perquè és el primer que diu que aposta per les
polítiques transversals i no s’assabenti d’allò que fa el Sr.
Sampol i en el sector industrial hi ha crisi, hi ha crisi en el sector
ramader, hi ha crisi en el sector industrial, hi ha crisi en el sector
aeronàutic i hi ha crisi en el sector turístic, perquè els hotels
enguany han tancat abans i per açò ha pujat l’atur. Nosaltres
havíem fet un gran esforç de desestacionalització i vostès el
que han fet és tancar aquesta tendència de millora d’ocupació
i millora de qualitat de llocs de feina estables i açò és el que
nosaltres hem de dir. La vaga de transports, quan el Govern del
Partit Popular governava, érem la comunitat autònoma amb més
pau social d’Espanya, per primera vegada en la història hem
tengut una vaga de transports, de ressò absolutament
catastròfic dins Europa i Espanya i açò per a nosaltres és
extraordinàriament preocupant.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Acab. Per tant, vostès si comparam el pressupost global i
acab Sr. President, de l’any passat veim que efectivament
augmenten 1.000 milions de pessetes, però anam al pressupost
de l’any 99 que aquest conseller va presentar en aquest
Parlament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Para cerrar el turno incidental tiene la
palabra el Sr. Conseller de Treball i Formació. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Camps, vostè realment pensa que el CES són una quadrilla
d’inútils o de ganduls? Sí Sr. Jaén Palacios, me encantará
transmitirle su opinión a los miembros del Consejo
Económico y Social, entre los cuales seguramente usted hará
muchos amigos a partir de ahora.
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Efectivament el Consell Econòmic i Social funciona d’una
manera autònoma, a partir de la seva constitució té el seus
òrgans de direcció i el que li dóna el Govern és una cobertura
pressupostària, que és relativament generosa en relació amb
allò que són els consells econòmics i socials d’altres
comunitats, una cosa que està dins una mitjana i dins un criteri
de generositat, per cert cobertura pressupostària que vostè ara
els vol llevar, la qual cosa no ajudarà massa a la seva diligència,
però vull dir que a partir de l’aprovació de la llei es va fer una
cosa que era molt difícil i vostè ho sap perquè és una de les
raons per les quals mai es va atrevir a posar en marxa el Consell
Econòmic i Social, era posar d’acord als agents econòmics i
socials per resoldre els temes, per exemple de representació, a
l’àmbit del consell, hi ha efectivament una normativa de caràcter
legal, però també és pot interpretar i nosaltres volíem que això
es produís dins un ambient de consens i amb una certa tensió
i unes certes dificultats finalment es va produir aquest consens
i jo vaig guanyar un parell de sopars quan finalment es va
constituir dins aquest ambient de consens el Consell Econòmic
i Social. Vostè sap més bé que ningú les dificultats per fer això
i a partir d’aquí s’havien de fer un seguit de coses, aprovar el
reglament que era una cosa complicada, s’ha cercat una seu
que està aquí davant, es posa en marxa una maquinària i jo crec
que ho estam fent molt bé i ho estam fent molt aviat, però
evidentment les transmetré l’opinió del Sr. Jaén i Palacios que
són una quadrilla d’inútils i ganduls.

Respecte el Servei d’Ocupació. Miri el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears cobra el seu sentit i la seva significació plena
a partir de les transferències de l’Inem, aquí és allà on realment
podrem parlar que tenim un Servei d’Ocupació de les Illes
Balears amb capacitat d’intervenció com a tal servei públic dins
el nostre mercat laboral. Aquest Servei d’Ocupació no es limita,
p ressupostàriament ja que avui parlam de pressuposts, a rebre
aquestes transferències de l’Inem, aquests milers de milions de
pessetes que ens han transferit, que ni estan ben transferides
ni mal transferides, és una transferència raonable, s’ha produït
aquesta transferència dins un ambient jo crec que de certa
tensió, però en tot cas dins una paràmetres raonables, de la
qual em felicito, em felicita, el felicito i ens felicitam tots, no hi
ha cap tipus de problema, és una transferència raonable i ara és
quan realment veurem que dóna de si aquest Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, perquè doni més d’allò que donava l’Inem,
entre altres coses posam aquests 300 i busques milions de
pessetes, que és un esforç pressupostari propi de la comunitat
autònoma, que diu bé idò a allò que ens arribi de l’Inem li
afegirem aquestes 313 milions de pessetes entre esforç de
personal, esforç de capítol 6, fonamentalment. Després aquest
Servei d’Ocupació gestionarà altres esforços, baldament no
s’hagin transferit pressupostàriament, en definitiva gestionaran
l’aplicació pràctica i concreta de coses que fa ara mateix la
Direcció General de Treball, aquests 1.000 milions de pessetes
per a polítiques de foment d’ocupació que es sumaran a
aquestes importants quantitats que ens vénen transferides de
capítol 4, que són 2.500 milions de pessetes i veurem com
funcionarà el Servei d’Ocupació, ara treure la tarja vermella a un
servei que encara no ha començat a funcionar, la veritat és que
vostè és un àrbitre que cerquen sortir a la televisió i cerquen
protagonisme en el partits, és molta tarja per a una servei que
acaba de començar.

Bé això de les xarxes, que no ha vist i és normal que no hagi
vist perquè encara no estan muntades, les xarxes d’orientació
ocupacional, els punts d’informació volen dir el següent. A part
d’aquest esforç pressupostari de 113 milions de pessetes,
nosaltres hem valorat que les portes d’entrada en el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears si es limitaven a les oficines de
l’Inem, aquestes 9 oficines transferides de l’Inem, eren molt
p oques portes per a aquest servei, era un servei massa allunyat
del ciutadà. Llavors, d’acord amb entitats i agents socials, no
només sindicats i patronals, també entitats d’altres tipus. Em
concertat serveis d’orientació ocupacional, que ja no
funcionaran d’una manera autònoma o dispersa, sinó que
formaran part de la xarxa del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears i això significa aproximadament uns 40 serveis
d’ocupació distribuïts al llarg de les Illes Balears, uns de
caràcter general, altres específics per a discapacitats o altres
colAlectius, que funcionaran en xarxa amb el Servei d’Ocupació,
jo he dit abans. A més volem arribar a convenis i ja estam fent
feina amb ajuntament, perquè hi hagi de 50 a 75 d’informació
laboral conjuntament amb els ajuntaments, que també formaran
part del dispositiu del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

És a dir, que passarem d’un Inem de 10 portes, per entendre-
nos, a un Servei d’Ocupació de les Illes Balears, allà on hi haurà
124 punts de referència, distribuïts al llarg del territori de les
Illes Balears i amb això, aquesta proximitat territorial, aquests
recursos suplementaris de l’Inem, volem fer i és un repte dins
el qual m’agradaria tenir de vostè la seva colAlaboració dins la
mesura de les seves possibilitats, volem fer un servei
d’ocupació que no sigui només per apuntar-se a l’atur, que per
això servia l’Inem aquests darrers anys, era el lloc i la porta
d’entrada a la prestació per a desocupats. Me voy a apuntar al
paro, però no era el lloc per trobar feina, per millorar en la seva
feina, perquè t’ajudessin a muntar una cooperativa, perquè et
dirigissin cap a una oferta formativa, perquè t’ajudessin a
marcar, a traçar, a seguir una trajectòria professional o laboral
ascendent, això és el que volem que sigui el Servei d’Ocupació.
Pensam que aquest pressupost ens dóna les eines per fer-ho i
esper que això sigui una realitat l’any 2002.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Sr. Jaén para que me pide la
palabra. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, he sido aludido en dos ocasiones y si me
permite 30 segundos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, no entiendo que usted haya sido aludido, no ha
habido ningún juicio de valor, por tanto creo que haya habido
ninguna alusión. No tiene la palabra Sr. Jaén.

Pasamos al turno en contra de los grupos. Por el Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr.
Buele. 
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament volem emprar aquest torn que ens pertoca per
explicar el motiu de votar en contra d’aquesta esmena que ens
ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

Jo crec Sr. Camps, que no deu haver quedat gaire satisfet de
la presentació que ha fet davant aquest cambra amb aquesta
esmena triple de totalitat que el seu grup ha preparat i crec que
no pot haver quedat satisfet perquè ha estat una presentació
d’una esmena a la totalitat de tres seccions, secció 19 de
Conselleria de Treball i Formació, secció 5 Consell Econòmic i
Social i la secció 76 sobre el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. He intentat seguir-lo en la seva presentació i he tret la
conclusió, una de dues, o el contingut d’aquesta esmena és
nul, és buit, no té consistència o la presentació de l’esmena ha
estat buida, nulAla i sense cap consistència. 

Vostè ha pujat aquí damunt, ha intentat presentar aquesta
esmena i ens ha parlat gairebé de tot, tret de l’esmena i sempre
en una exposició diguem, etèria, molt poc relacionada amb el
contingut de l’esmena i molt més relacionada amb les ombres
que puguem dir que hi ha a la nostra societat, atribuint aquesta
existència d’ombres al Govern de les Illes Balears i ha pujat als
núvols parlant d’una desacceleració econòmica, d’un atur, d’un
11 de setembre, de Perles Majòrica, d’una vaga de transport i
un llarg etcètera, dient que és fruit de la mala política del
Govern i això com a recurs oratori pot ser vàlid, però és buit de
contingut i a més és una exageració, s’atrevit a dir que tot està
tan malament que no hi ha res a fer, no, si tot està tan malament,
precisament hi ha molt a fer i arriba i diu que tot està tan
malament perquè no s’ha fet res, també és una apreciació que
nosaltres entenem que és molt exagerada. Si tot est à tan
malament en primer lloc, no és perquè no s’hagi fet res perquè
de fet s’han fet coses, com vostè mateix fins i tot ha reconegut
i si està tan malament tampoc vol dir que no hi hagi res a fer,
precisament perquè està tan malament hi ha moltes coses per
fer, hi ha molts de recursos a aportar, hi ha moltes d’iniciatives
a dur a terme. 

Lamentablement crec que s’ha desaprofitat una gran ocasió
per debatre en aquesta cambra i per fer-ho profundament,
quines són aquells mesures que en aquesta comunitat
autònoma hem d’aplicar per fer que el treball i la formació, dues
àrees de responsabilitat del Govern de les Illes Balears, que
nosaltres des del suport que donam en aquest Govern
progressista i nacionalista, entenem que són bàsiques i són
fonamentals, ens hi jugam el futur d’aquesta comunitat
autònoma, perquè sigui d’una manera o sigui d’una altra,
perquè aquest element bàsic i fonamental d’una societat com és
el treball i la formació no siguin paraules buides. Però bé vostè
ha volgut seguir en aquest camí, a nosaltres ens ha semblat que
era un camí erroni per defensar unes esmenes, per altra banda
no entenem perquè les han presentat, diu que el Consell
Econòmic i Social no funciona, conseqüència no li han de
concedir pressupost, conseqüència ha de desaparèixer, què
hem de fer amb al Consell Econòmic i Social? Vostès estan a
favor de la seva existència o no? Si creuen que hi ha de ser i
creuen que no funciona i creuen que encara no dóna els

resultats que són d’esperar, enlloc d’ofegar-lo, tallar-li
l’aportació que necessita per funcionar, en tot cas hauríem
d’haver ampliat el pressupost per dir que se’n facin més de
coses. 

Vostè ha relacionat l’Inem amb el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, a la primera intervenció ni tan sols havia fet
alAlusió a això, hem sentit que el poc temps no li permetia parlar
de les tres esmenes, però jo crec que una parauleta sobre això
era important que es digués. El Conseller ho ha dit molt bé, ha
estat una transferència raonable i és una transferència que a
partir de dia 1 de gener es podrà exercir, precisament es podrà
exercir millor gràcies a això que vostè diu que no ha servit per
res, perquè durant tot aquest temps s’ha pogut presentar
perquè de forma molt més activa, a partir de dia 1 de gener això
pugui ser una realitat entre nosaltres.

Sr. Conseller, nosaltres li volem donar tot el suport a la
presentació d’aquest pressupost que vostè ha fet, lamentam
molt que s’hagin presentat unes esmenes des d’aquesta
perspectiva que té el Grup Parlamentari Popular, perquè
indueixen a confondre a veure si efectivament vol que aquestes
Illes Balears comptin amb un bon servei d’ocupació, que sigui
eficaç, no estigui damunt els papers, sigui una cosa que s’hagi
aprovat legalment, però no funcioni realment. Tenim serioses
dubtes també en la presentació que han fet, si creuen amb el
Consell Econòmic i Social, un Consell Econòmic i Social que
sigui actiu i per tant, disposi dels mitjans per poder exercir la
seva feina. És per això que nosaltres li donarem suport.

Per acabar la nostra intervenció voldríem treure unes
conclusions i ens ha semblat que cap d’aquestes tres esmenes
de totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular no ha
aconseguit assolir el nivell mínim d’acceptació que es requeriria
si es tractés d’una esmena realment amb bon contingut i ben
presentada, ni els nivells mínims d’acceptació li hem pogut
detectar. En segon lloc creim que l’alt grau de coneixement que
té el portaveu del Grup Parlamentari Popular respecte un tema
sobre el qual va tenir responsabilitat durant un cert temps en el
Govern d’aquestes Illes, com són les àrees de treball i de
formació no es correspon l’alt grau de coneixement que sabem
que té respecte aquest tema, no correspon en la presentació
que ha fet d’aquestes tres esmenes tan etèries.

I finalment no podem estar gens d’acord amb una de les
afirmacions que ha fet, per a nosaltres no té cap raó de ser,
haver-la dita i haver-la manifestada, amb el Partit Popular la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha estat la comunitat
amb més pau social d’Espanya. Primer hauríem de saber és per
a vostès pau social i després ho hauríem de comparar, hauríem
de comparar què? Comunitats autònomes, naturalment, perquè
ha parlat que ha estat la que tenia més pau social, però també
hauríem de comparar governs autonòmics i fent aquesta
comparació nosaltres no creim que precisament la política de
treball i formació que va dur a terme el Govern balear en mans
del Partit Popular contribuís gaire que la pau social fos realment
vertadera. Ens agradaria molt recordar els nombrosos conflictes
que hi va haver en aquesta comunitat autònoma i les crítiques
que varen sorgir d’una mala política social, respecte els agents
socials d’aquestes Illes.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Sra. Armengol. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començaré la meva intervenció recordant-li al Sr. Grosske que
estigui tranquil, va per bon camí, perquè si aquesta és la crítica
que pot fer el Partit Popular a la Conselleria de Treball vol dir
que va fantàsticament bé.

Jo aquí no sé molt bé de què he de parlar, perquè veim un
debat rera debat en aquestes jornades de discutir, en teoria el
pressupost de la comunitat autònoma per a l’any 2002, el Partit
Popular presenta tres esmenes a la totalitat en aquesta
Conselleria de Treball que no ha explicat en absolut, ha parlat
el Sr. Camps de mil històries i quan s’ha encès la llum groga en
el primer torn de la seva intervenció, ha dit ara parlaré del
pressupost del 2002, ho ha dit però no ho ha fet, ha dit quatre
coses molt inconnexes, una intervenció que realment és difícil
que nosaltres li puguem contestar i li puguem parlar
seriosament del pressupost d’aquesta comunitat autònoma,
quan vostè ni tan sols n’ha fet referència. 

De totes maneres i com a mínim perquè quedi al Diari de
Sessions, jo vull dir que des del Grup Parlamentari Socialista
estam contents, orgullosos del pressupost que presenta la
Conselleria de Treball per al 2002. Vull dir que la secció 19 de la
Conselleria de Treball per a l’any 2002 puja un 22,3% del seu
pressupost, a la secció 76 es presenta el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, per a nosaltres una notícia molt important,
pressupost propi d’uns 300 milions, que quan venguin les
transferències haurà de gestionar 2.500 milions i en el tram de
gestió final arribarà a una 8.000 milions. Per tant, per a nosaltres
és una bona notícia que aquesta comunitat autònoma per
primera vegada tengui un servei d’ocupació per a les Illes
Balears i que tengui les competències de l’Inem. Nosaltres
estam contents que això s’afronti així, amb fermesa i realitat. 

També estam contents del pressupost propi del Consell
Econòmic i Social i creim que és necessari per a una comunitat
autònoma tenir un organisme autònom que pugui ser
significatiu, transparent i obert que significa un Consell
Econòmic i Social. Jo en la seva esmena a la totalitat del Consell
Econòmic i Social no l’he entesa, troba que les gestions han
estat fluixes i per això creu que no han de tenir pressupost, fa
una esmena a la totalitat, sincerament no sé com li hem de
contestar en aquest tema, vostès varen governar 16 anys,
durant molts d’anys els grups que abans estàvem a l’oposició
li demanàvem que creessin el Consell Econòmic i Social, mai ho
varen fer i ara es crea i enlloc de felicitar-se, diuen que no ha de
tenir pressupost, deu ser la seva teoria de com han de funcionar
les coses. 

Després també vull destacar del pressupost de la
Conselleria de Treball per la seva significació és el pla d’acció

contra la sinistralitat, que augmenta un 36%, passa a 428
milions de pessetes i nosaltres creim que això és una bona
notícia perquè per primera vegada s’inverteixen recursos
públics per lluitar contra una lacra d’aquesta societat i de tota
la societat en general, si no record malament l’any 99 vostès
pressupostaven 19 milions, de 19 milions a 428 milions, com a
mínim hi ha una voluntat política clara d’assumir aquest repte
i aquesta lluita. A la seva intervenció he notat a faltar que
parlés realment, no només del pressupost, també de temes tan
greus per a la nostra societat com aquesta economia que tenim,
el treball temporal, treball precari, el que costa als nostres joves
tenir una ocupació estable, el que significa per a la nostra
comunitat autònoma tenir tants fixes discontinus, el que
significa tenir les pensions més baixes, les més baixes de l’Estat,
tot això que a vostè en teoria li hauria de preocupar i hauríem de
veure com ho hem enfocam, com des del pressupost d’aquí,
però també com no, dels que tenen les competències de segons
quins temes, podem arreglar aquestes situacions difícils per a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, però vostès han
optat com han optat a totes les seccions per fer un discurs molt
crític, un discurs d’anar en contra per anar-hi sense poder
argumentar el més mínim les seves afirmacions.

De totes formes jo crec que la direcció del seu grup li fa una
autèntica passada quan li diu que ha de fer un discurs molt
crític que no va amb el seu tarannà personal i per això ens fa
uns discursos sense passió, sense posar-hi la força en el
discurs, es nota molt bé que no creu amb el que diu. Jo crec que
es nota que quan algú del pacte parla defensa vehement el
Govern de les Illes Balears perquè per primera tenim un Govern
que creu en les Illes Balears, afronta els problemes que estaven
ficats dins els calaixos, les treu a la llum, que a vegades
s’equivoca però que és valent i tira endavant. Vostè
evidentment ens ha de fer un discurs amb poca passió, amb un
to molt baix, perquè li fan ser crític sense poder ser-ho, a més
algú com vostè que ha tengut la responsabilitat de ser
Conseller de Treball a un Govern allà on la Conselleria de
Treball era una maria i això és la realitat Sr. Camps, per tant,
entenc que el seu paper en aquestes intervencions sigui
realment difícil.

No em puc asseure sense dir-ho, vostè ha tret aquí el tema
de la vaga de transport, jo crec que aquest Govern i ja li ha
explicat molt bé el Conseller de Treball, va fer el que havia de
fer, va fer d’intermediari en el problema, però jo no entenc com
pot ser tan cínic i pujar aquí i criticar el Govern de les Illes
Balears, que va estar en el lloc que havia d’estar en la vaga del
transports a les Illes Balears i en canvi quan hi va haver la vaga
del transport aeri, el Govern Aznar ni tan sols el vàrem veure
aparèixer, no és que fes d’intermediari fins i tot crec que era fora
i ni tan sols es va preocupar d’aquesta vaga que va afectar
greument a les Illes Balears. En aquell moment vostè Sr. Camps
no va aixecar ni una veu en defensa de l’interès de les Illes
Balears.

Després ha tret el tema de Majòrica, jo crec que també s’ha
de cínic per treure-lo, tots sabem la causa i quina gestió
empresarial se’n va fer i hem de recordar que el Sr. Matas que
era President de la comunitat autònoma quan Majòrica es va
traspassar als actuals propietaris, que han dut en aquesta
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situació actual de Majòrica, va dir el Sr. Matas que era la millor
notícia de l’any 98, això era la seva concepció de com havien de
ser les coses, la manera de com vostès creien amb el treball, la
institució pública i amb la feina que es podia fer des del Govern
de les Illes Balears.

Per acabar la meva intervenció, dir-li que vostè ha plantejat
una situació de crisi en tots els sectors, vostè ha dit hi ha crisi
turística, hi ha crisi en el treball, hi ha crisi agrària i més coses
que vostè ha dit. Jo no crec que pinta la realitat de les Illes
Balears, ningú creu aquest discurs, la gent viu a les Illes
Balears, hi ha problemes, però evidentment no és una situació
caòtica, la de les Illes Balears. Per tant, aquest discurs ningú no
se’l creu, a les Illes Balears no hi ha una situació crítica, hi ha
problemes com per tot, però jo crec que, el que li deia abans, hi
ha un govern que els intenta resoldre.

Sr. Camps, permeti’m que li digui per acabar que l’únic lloc
on hi ha crisi és a la seva oposició. Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Armengol. Para réplica, durante cinco minutos,
tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats.
Efectivament, Sr. Buele, Sra. Armengol, les seves discussions
aquí han estat sense arguments, no tenen arguments per
rebatre el que jo aquí acuradament he fet. He fet una anàlisi
secció per secció de l’execució del pressupost del 2001 amb el
2002, i amb l’incompliment de totes les promeses i els objectius,
i amb l’incompliment del Consell Econòmic i Social que no ha
fet res durant tot l’any, malgrat que tenien pressupostat ja el
2001, enguany, per fer alguna cosa. No s’ha fet.

Igual que el SOIB, dir que hi haurà unes transferències i hi
ha una improvisació total i absoluta.

Sr. Buele, la pau social, des que hi ha competències a la
comunitat autònoma, que jo era el titular, no hi va haver cap
vaga com la de transports, ni cap vaga, la menor quantitat de
vagues de tot Espanya i, açò, no ho dic jo, ho diu precisament
el CES nacional. Miri-s’ho i allà trobarà les dades, de tot
Espanya, em referesc, eh?, dades de vagues, no n’hi havia cap
i mínimes; la més important va ser la de seguretat.

Però, home!, Sra. Armengol, si aprovar un decret de serveis
mínims fora de temps i amb la metxa de l’enfrontament encesa
no es agafar malament el problema de la vaga de transports que
vengui Déu i m’ho digui, quan això és posar més metzina al foc,
i açò és el que no es pot fer, açò és una qüestió de llibre, i el
seu conseller què va fer?, va passar la pilota i se’n va anar a
explicar les seves fòbies al Pla hidrològic a Saragossa, i açò és
el que no es pot fer.

La meva conselleria podia ser una maria, però tenia més
pressupost que la del Sr. Grosske i els executava. 

Però jo crec que aquí hi ha una altra qüestió de fons. Sembla
ser que el govern d’esquerres i els partits que li donen suport
es resisteixen a una realitat de la crisi depressiva de la nostra
comunitat autònoma. Deia abans que era cert que la nostra
economia tenia problemes exògens que venien de l’11 de
setembre i de la major desacceleració de les economies
d’Alemanya i els Estats Units, però jo crec que no són causes
estacionals, sinó més bé causes de desconfiança, d’un clima de
desànim que fa fora la inversió, i jo crec que aquest és el quid
de la qüestió. Qui crea ocupació a la nostra comunitat
autònoma són sobretot les petites i les mitjanes empreses, i si
les empreses no tenen un ambient favorable per a la inversió no
es creen llocs de feina, i un símptoma és el desànim i el
pessimisme empresarials amb dades tan significatives que feia
dos anys encapçalàvem els rànquing de confiança i ara estam
a la cua de l’ànim empresarial per a la inversió, i jo crec que açò
és molt important, i sense confiança, sense seguretat jurídica,
amb una incertesa, no hi ha mai un creixement econòmic, i açò
és el que a la nostra comunitat autònoma veim que es produeix
any rere any des que vostès governen, i és perquè jo estic
segur que el pacte d’esquerres ha minat de forma planificada i
intencionada aquests fonaments.

La pregunta és: tenen vostès capacitat i condició de
recuperar la confiança i acabar d’una vegada amb la inseguretat
jurídica i rellançar l’economia? Jo els dic que no poden fer-ho
perquè no hi ha..., senzillament no creuen en la nostra iniciativa
de la nostra gent, no creuen en la qualitat de l’economia, en la
iniciativa dels empresaris i en quasi res del que ha fet que les
nostres persones, la nostra gent hagi construït que Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera siguin el que són ara i el que açò
significa. 

És per tots aquests conceptes que mantenim, com no pot
ser d’altra manera, les tres esmenes a la totalitat a la secció 19,
del CES i del SOIB. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Camps. Para contrarèplica tiene la
palabra el Sr. Buele por parte del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Molt breument, Sr. President, però sí que m’agradaria fer
dues observacions. Una primera és relativa a l’assumpte de la
pau social el temps del govern del Partit Popular. Naturalment
la pau social sempre és un assumpte molt relatiu, Sr. Camps.
Ara n’hi ha o no n’hi ha, de pau social? Vostè considera que sí
o que no? És molt relatiu. Si vostè en aquest moment considera
que no n’hi ha, bé, digui en què no n’hi ha, però si n’hi ha en
aquests moments està governant el govern progressista i
nacionalista i no creim nosaltres que s’hagi d’atribuir l’actual
situació a la política que es pugui dur directament.

Jo li vull recordar, així mateix, que sí que va ser el temps del
govern del Partit Popular que aquesta comunitat va estar ben
alçurada sobretot..., per exemple, l’actual govern no ha tengut
cap problema de tancament de funcionaris dins les conselleries
per la mala gestió en matèria relacionada amb la seva àrea; el
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govern del Partit Popular sí que n’ha tengut, reivindicacions
fortes, molt fortes. Pau social molt relativa.

I en segon lloc li voldria recordar que aquesta relativitat
també en la pau social es reflecteix a les dades que ens poden
arribar respecte d’una situació en matèria laboral. Les darreres
dades, les corresponents al mes de novembre d’enguany ,  to t  i
que és cert que a les Illes Balears hi ha molta gent desocupada
i molta gent que es troba a l’atur, però les darreres dades
relatives al mes de novembre d’enguany ens diuen que hi ha
8.000 persones ocupades més a les Illes Balears que el mes de
novembre de l’any passat. Aleshores per això li parl d’una
relativa en la pau social perquè, és clar, si hi ha 8.000 persones
més enguany ocupades que les que hi havia el mes de
novembre de l’any passat, vol dir que va malament però no
tant.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Buele. Sra. Armengol, por parte del
Grupo Parlamentario Socialista...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. També molt breument perquè el Sr.
Camps no és capaç d’explicar, o potser jo som una diputada
que no som capaç d’entendre, però em dóna la sensació que no
és capaç d’explicar per què fa unes esmenes a la totalitat a
aquesta secció i al SOIB i al CES. Crec que no té cap tipus
d’argument ni té cap projecte alternatiu a aquesta conselleria,
com s’ha pogut demostrar amb les seves explicacions.

Vostè diu que nosaltres no hem parlat de pressuposts. Jo
crec que som l’única que li he citat les xifres que du el
pressupost del 2002. Vostè ha fet una intervenció dispersa
totalment, ha dit coses totalment inconnexes i del pressupost
del 2002 jo no li he sentit criticar clarament res que justifiqui
una esmena a la totalitat. Podria justificar esmenes parcials,
podria justificar esmenes a programes concrets, però, una
esmena a la totalitat, jo no l’hi he vista argumentar en cap ni un
dels sentits, Sr. Camps. Em sap greu, potser jo no el sé escoltar
amb prou atenció.

Vostè ha basat les seves crítiques avui aquí, i ja ho va fer a
la compareixença, bàsicament en el tema de l’execució
pressupostària, bàsicament en tema de política general de la
Conselleria de Treball, no en el pressupost fixat per al futur ni
en els objectius que es fixen per al futur, i després en un tema
que vostè va remarcant dia rere dia, que és el tema de la salut
laboral, de la direcció general, que ja li han explicat molt bé que
es passa a un institut, amb una Conselleria de Treball que jo
crec que fa un esforç immens en el tema de la salut laboral, que
inverteix doblers, i els polítics hem d’entendre això com una
demostració clara de voluntat política, perquè vostè pot dir que
vostès feien molt i que tenien més pressupost. Jo li dic que
vostè destinava 19 milions a sinistralitat laboral i no m’ho ha
negat; aquí se’n destinen..., estam parlant de  més de 400
milions de pessetes. Com a mínim hi ha una voluntat política

clara de dur-ho endavant, a més una voluntat també de
consensuar-ho i de pactar-ho amb totes les forces polítiques,
i jo esper que si el Grup Popular té tantes idees sobre com
actuar sobre la sinistralitat laboral i que ho faria totalment
diferent de com ho fa aquest govern, tendran oportunitat
d’explicar-nos-ho i de poder entendre què volen dir amb tot
aquest tema a la ponència que tenim respecte d’això.

Jo crec que també s’ha de destacar la implicació forta que ha
aconseguit la Conselleria de Treball de tots els agents socials
que participen, i vostè diu que en el seu temps, o en el temps
del Partit Popular, hi havia pau social. Jo li dic que en temps
d’en Franco no’hi havia, de pau social, i jo no la volia, aquesta
pau social; jo vull una societat viva, que pugui parlar, que
pugui debatre, i que quan hi ha una cosa que s’hagi de
manifestar es pugui manifestar, perquè això és així de bo, que la
societat sigui viva i que hi hagi debat, i que hi hagi interessos
importants, que la gent els pugui defensar i que el Govern, si ha
de ser criticat, també pugui ser criticat. Jo crec que això ho veig
molt bé.

Després en el tema de la vaga de transports em diu que el
Sr. Grosske va passar la pilota. Jo crec que vostè no degué
assabentar-se de com anava la situació. Tot el Govern de les
Illes Balears es va bolcar en una vaga difícil i va fer les feines
que havia de fer; tal vegada qui no les va fer va ser la delegada
del Govern. Això, miri-s’ho, vostè, i vagi pensant-ho.

Torna a descriure unes Illes Balears de desànim, de
pessimisme, de manca de confiança, que la nostra gent no és
emprenedora... Jo no sé quina societat de les Illes vostè
descriu, no sé en quina societat viu. Tal vegada viu en una
espècie de llimbs; supòs que dins tot aquest embull que tenen
dins el seu grup li deu ser difícil centrar-se i veure quina realitat
hi ha a les Illes Balears, però per a res tenim una societat morta,
per a res tenim una societat desconfiada, per a res tenim
emprenedors que no siguin emprenedors. Jo crec que aquesta
no és la realitat de les Illes Balears; nosaltres tenim bons
treballadors, bona gent empresària que du endavant i tenim un
govern que els dóna suport i que més que mai hi fa feina molt
directament. 

Supòs que el Sr. Sampol, que després li tocarà presentar la
seva tasca a la conselleria, li podrà explicar ben bé que el petit
i el mitjà empresari fa feina de veres, i fa feina conjuntament amb
el Govern, que li dóna suport. I li recordaré la gran manifestació
que hi va haver del petit comerç en contra del decret del Sr.
Aznar, del comerç. Per tant, jo no sé a quin món viu vostè.
Quan la gent surt al carrer i es queixa ho fa del Govern del Sr.
Aznar: surten al carrer per criticar la Llei de la universitat,
sortiren al carrer per criticar el decret Aznar de comerç, i vostè
encara continua dient que el govern d’aquí no els dóna suport.

Després el que és realment graciós de vostès és que quan
hi ha unes bones xifres d’ocupació, quan baixa l’atur, tot es deu
al fet que el Sr. Aznar ho fa molt bé, que domina molt bé
l’economia, i quan hi ha males xifres es veu que en el Govern de
les Illes Balears són uns ineptes. Jo, sincerament, aquest
discurs potser a vostès els faci autocomplaença, però a la resta
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de ciutadans que tenim dos dits al cap veim que això no va
enlloc, que ni un és tan bo ni l’altre és tan dolent.

I, Sr. Camps, jo li diria que entenc -ja li ho he dit abans- que
la seva situació és difícil perquè ha de defensar coses que crec
que ni tan sols no creu, però que aquest discurs tan crític, tan
dur en contra del Govern sense cap tipus de sentit jo crec que
almenys, com a mínim a vostè, personalment no li va. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Armengol. 

Pasaríamos al debate número 19, de globalidad, del resto de
enmiendas del debate número 18. Para la defensa conjunta de
todas las enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el Sr. Camps por cinco minutos.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dins
aquest món de recessió que creixerà menys d’un 2,5% el 2002,
i que Sa Nostra ens diu que l’índex de confiança ha baixat del
21 al -5 el 2001, i Sa Nostra ens diu que l’índex de confiança
empresarial ha baixat d’un 21 el 99 a -19%. No ho dic jo, no ho
diu el Partit Popular, ho diu Sa Nostra. I que el creixement en
construcció cau en picat fins al 0% a Menorca, la desfeta de la
ramaderia insular amb un descens d’un 4,7 aquest any, i la pell
i el calçat s’erigeixen com els més afectats per la crisi de l’11 de
setembre; també ho diu Sa Nostra, empresa poc donada a
incertesa. A més, l’augment de l’atur és vuit vegades el
nacional i el pitjor en quatre anys.

Tot açò és el que ens ve al damunt, i per açò nosaltres deim
que aquests pressuposts no s’adeqüen a aquesta situació, i per
açò nosaltres ara amb les esmenes intentarem corregir un poc
el que vostès no han entès que tenen i que no resolen, i és aquí
que nosaltres duim un primer projecte de programa informàtic
on line i que nosaltres havíem iniciat amb les mútues perquè les
mútues d’accident, en el mateix moment en què es produeix la
baixa, puguin transmetre-la a través d’Internet a la Conselleria
de Treball, a veure si aconseguim aquesta transparència de
dades d’accidents laborals al dia.

Però és que a més a més, donada aquesta situació crítica
que hi ha de llocs de feina estables que afecten la indústria,
sobretot, i que de cada vegada va més endavant, posar una
partida de 753 milions, que és l’esmena 4717, 753.449 euros,
perdó, programa de foment de l’ocupació estable. I després,
com que nosaltres sí que teníem uns gabinets de salut laboral,
d’higiene, i promocionàvem la salut, i fèiem campanyes, i açò
està reflect it en l’execució i en els pressupostos. Vostès se’ls
han de mirar bé, els pressupostos de la comunitat autònoma
que fèiem, i és per açò que nosaltres deim que 1.394.404 euros
vagin a enfortir i a promocionar els gabinets de salut, els
gabinets de seguretat i higiene i la promoció de la salut.

A més a més, nosaltres deim que els programes de formació,
que realment ve dictaminat pel Reglament 1260/99 de la Unió

Europea, els compleixin, compleixin els percentatges d’inversió,
i és per açò que nosaltres un any més aquí duim que els 19
milions d’euros es reparteixin un 32% Eix 1, 6 milions d’euros,
programes de formació i reinserció específica per a joves, i es
tindrà una millor atenció a aquells joves de fracàs escolar,
recordem-ho: la comunitat autònoma amb més fracàs escolar
d’Espanya. A més, a promoció d’ocupació per compte propi, a
la creació de PIME en el sector d’economia social, el sector
mediambiental i noves tecnologies -açò és l’Eix 2- hi dediquin
un 3,8%, 723.000 euros. A més, l’Eix 3, que és un 24% d’aquests
19 milions d’euros, pla de formació i reciclatge de treballadors,
de manera especial els que fan feina amb noves tecnologies, i
açò aniria bé en el sector industrial, i açò seria interessant que
ho hagués escoltat el Sr. Sampol, absent.

També l’esmena 4704, 1.351.481 euros, que és l’Eix 4, 7,1%
d’aquesta inversió en millora de la formació professional, per
desenvolupar plans per afavorir el coneixement informàtic i
evitar que els joves abandonin més precipitadament l’escola
abans dels 18 anys. I fomentar l’accés a les PIM E, a la
investigació i a la ciència i la tecnologia, i promoure intercanvis
d’experiència entre PIME i centre d’investigació; açò és l’Eix 5,
que no tenen, per açò jo dic que sí, que l’hi posin, que és un
9,2% que hi haurien de destinar.

L’esmena 4696, Eix 6, el 5,5% per fomentar la participació de
les dones en el món laboral, de manera especial donar suport a
projectes amb iniciatives empresarials per afavorir la relació
entre el món laboral i el seu món familiar. Vet aquí que nosaltres
voldríem que hi dedicassin 1.046.922 euros.

I per acabar, l’Eix 7 i l’Eix 8, que són integració de persones
desfavorides, l’Eix 7, un 11,4%, 2.000.169 euros, i l’Eix 8 un 6,6,
p romoure l’economia local, les noves necessitats locals de
nous jaciments d’ocupació.

Tot açò, aquestes partides del programa de la secretaria
general tècnica i el programa 315B, i el programa 322A, 753.394
i 325.000 euros, he fet un estudi acurat del que no s’havia
executat, i com que allò no s’ha executat, jo dic que almenys ho
executin i ho destinin a aquestes programes que avui aquí hem
presentat per intentar millorar, si més no, aquest pressupost
que ens presenta avui aquí la Conselleria de Treball i Formació.

Gràcies, president. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir? Sr. Ramon, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Camps, crec que s’ho
hauria de fer mirar, eh?, crec que seria bo. Jo pens que, com li
ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, a vostè li fan
fer un paper d’una intervenció agressiva que no li surt; no sé
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si és perquè li diuen així o si és per un altre motiu. Després de
tot això no és allò important, el cert és que vostè fa una
intervenció poc convençuda i poc convincent però bastant
agressiva i, sobretot, que aporta molt poc a la millora d’aquests
pressuposts. 

Dic que s’ho hauria de fer mirar perquè la veritat és que no
sé si queda alguna altra secció que des de la majoria no s’hagin
acceptat esmenes. En general se n’han acceptat, se n’han
transaccionat en comissió, i fins i tot en plenari ahir mateix se’n
transaccionaren algunes. La veritat és que estudiant les que
presenta vostè a la secció 19, i ja no diguem aquestes de la
desaparició del Consell Econòmic i Social i del Servei
d’Ocupació, és a dir, examinades detalladament, no podem ni
acceptar-ne ni transaccionar-ne cap perquè, realment, aquestes
esmenes no aporten res, absolutament res, no es poden agafar
perquè hi hagi alguna millora pressupostària en algun lloc.

La veritat és que pareix que vostè vol donar la culpa a
aquesta conselleria i a aquest govern de totes les desgràcies
que passen pel món. Quasi al final també aquest govern, que
segons vostès va tenir la culpa de la vaga del transport
discrecional, també tendrà la culpa de l’11 de setembre, de
l’atemptat a les torres bessones. Però, llavors, vegem què
proposen vostès. 

Crec que simplement proposen una transferència de dades
de sinistralitat laboral; avui no ha estat tan agressiu com ho va
ser en comissió, però deia que s’emmascaraven aquestes
dades. Jo crec que això no ho creu ni vostè. Les dades de
sinistralitat laboral es donen amb absoluta transparència; el que
passa és que a vegades potser vostès no saben o no volen
interpretar-les correctament perquè els fan dir coses que només
vostès han vist, però és inacceptable que vostès parlin
d’emmascarament i falta de transparència en dades de
sinistralitat laboral.

Quant a la salut laboral, ho canvien de lloc, ho canvien de
lloc però no aporten res més al tema de salut laboral
pressupostàriament. Però sobretot el que fan canviar de lloc, o
sigui, canviar de percentatges, i això és el mateix que varen fer
l’any passat, és el Fons Social Europeus, els programes
operatius, les aportacions del Fons Social Europeu, i la veritat,
miri, primer perquè no aporten res, ni tan sols no aporten un
canvi substancial, una dedicació més cap a una banda o l’altra,
són petits canvis i en tot cas li he de dir que això no és només
el pressupost i la política del Govern, sinó que és una qüestió
aprovada pel Consell de Formació Professional, que va acordar
aquest repartiment entre els diversos eixos per al període 2001-
2002. Tal vegada això és el que li sap greu a vostè, que no
vengui només avalada pel Govern, com passava en èpoques
anteriors, sinó que ve avalada pel Consell de Formació
Professional. A més, correspon a qüestions, a ordres ja
publicades amb aquesta distribució i que, en fi, els canvis que
vostè proposa, apart de no aportar res, seria tornar enrere, anar
en contra d’aquesta ordre i anar, sobretot, en contra de l’acord
del Consell de Formació Professional.

Però vegem aquests grans percentatges que vostè canvia.
Parlarem únicament de percentatges, no d’euros ni de pessetes,

perquè crec que així serà més fàcil. Eix 1, inserció laboral de
persones desocupades; hi ha un 25%, vostès demanen un 32,
una miqueta més, però si tenim en compte que l’Eix 6,
incorporació de la dona al mercat de treball, i el 7, programes
d’inserció laboral per a colAlectius desfavorits, també tenen a
veure amb la inserció laboral, i aquí en els pressupostos es
proposen un 13 i un 29%, respectivament, i en canvi vostès ho
rebaixen a un 5,5 i a un 11,4, en el global d’aquest concepte
baixarien, però ja dic, bàsicament vostè ha de justificar, ha de
presentar esmenes, “ho mourem una miqueta de lloc, un
percentatge un poquet més d’aquí, una miqueta menys d’allà”.

Desenvolupament de la capacitat empresarial, idò demanen
un 3,8% i n’hi ha un 7. Millora de la qualificació dels
desocupats, idò demanen una miqueta més: hi ha un 17% i
vostès demanen un 24. Eix 5, miri-ho una mica millor; l’Eix 5
l’hauria de mirar una mica millor, recerca i noves tecnologies. La
veritat és que vostè demana un 7,10 i només hi ha un 6, però
vostè creu que per moure aquestes petites quantitats, aquestes
petites xifres, moure una miqueta d’aquí cap allí justifica la
presentació d’aquestes esmenes?, i justifica que també
presentin una esmena a la totalitat perquè no hi hagi
pressupost per al Consell Econòmic i Social, per al Servei
d’Ocupació de les Illes Balears? Realment, Sr. Camps, crec que
s’ho hauria de fer mirar una mica.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció. No hi ha
més intervencions? Per tant, el debat número 19 està
substanciat.

I passaríem al número 20, debat de totalitat, secció 20,
Conselleria d’Agricultura i Pesca. Hi ha una esmena de totalitat
presentada -la 4826- pel Grup Parlamentari Popular, i el diputat
Sr. Josep Juan i Cardona té la paraula per defensar-la.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo, com ja fa un moment he dit,
proposaria que els dos debats previstos per a la secció 20, tant
el de l’esmena a la totalitat com les esmenes, les bastants
esmenes, de globalitat, els agrupàssim en un sol debat i
podríem dar així més facilitat i més flexibilitat al debat
pressupostari. 

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema per part de la Presidència. Per tant, feim el
debat 20 i el 21, tot a la conselleria d’Agricultura i Pesca,
esmena de totalitat i les esmenes de globalitat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo he de començar fent no sé si dir
un lament o una protesta. A la compareixença del Sr. Conseller
per explicar els pressupostos davant la Comissió d’Hisenda i
Pressupostos, se li varen fer per part d’aquest diputat una sèrie
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de preguntes sobre l’execució pressupostària d’enguany. El
conseller no va poder contestar, perquè va dir que desconeixia
aquestes dades i que es posava a la meva disposició i que
contestaria. Jo li vaig recordar que era tradició parlamentària
que aquestes preguntes, precisament aquestes compareixences
no només són per explicar el que s’ha de fer sinó també el que
s’ha fet, i que a tots els parlaments civilitzats del món, si hi ha
preguntes que no es poden contestar, l’autoritat, en aquest cas
el conseller, contesta d’immediat i sobretot abans del debat en
plenari perquè almanco els diputats que ho solAlicitin tenguin la
informació necessària per poder parlar adequadament sobre
aquests pressupostos. 

Jo he de lamentar que, passat un mes, pràcticament un mes
de la compareixença del Sr. Conseller a la comissió
corresponent fins avui, no he rebut cap ni una de les
contestacions a les preguntes que vaig fer. Jo lament
seriosament aquest incident, o aquesta incidència, no incident,
entre altres raons perquè jo també he segut en aquestes cadires
verdes i mai, mai, mentre jo vaig ser conseller, no es va deixar
de contestar un sol diputat, i m’atrevesc a posar per testimoni
els mateixos diputats que avui seuen en els bancs de la majoria
i que saben que s’entregava, si feia falta, la mateixa
documentació que tenia en compareixença. Per tant, simplement
és un lament que jo esper que no torni a passar o esper que els
serveis o les ordres del conseller es compleixin amb més rigor
perquè puguem estar tots assabentats com toca.

I entrem a parlar dels pressupostos de l’any que ve, de l’any
2002. Enguany el pressupost d’Agricultura significa, o
l’augment, millor, l’augment del pressupost d’Agricultura
significa una disminució de 5,2 punt; és a dir, el pressupost
d’Agricultura d’enguany, de l’any 2001, va significar un
increment respecte al de l’any 2000 d’un 13,6%; l’increment del
pressupost de la secció 20 per a l’any 2002 respecte a l’any
2001, respecte a enguany, és d’un 8,8%, precisament l’any que
tendrem un augment important, bastant important, mils de
milions de pessetes, de finançació autonòmica, justament
aquest any i justament quan més problemes -d’això en parlarem-
més problemes tenim en agricultura per causes de temps,
meteorològiques, i per altres que no són meteorològiques,
justament ara és quan no ha de créixer adequadament el
pressupost de la Conseller d’Agricultura.

La Conselleria d’Obres Públiques, senyores i senyors
diputats, gaudeix d’un increment d’un 32,90%, és a dir, un 33%,
pràcticament. Es veu aquí la importància que pel Govern té un
sector per tots anomenat estratègic i que avui podem dir que el
separen 24 punts de diferència dels increments pressupostaris
del Govern, de les previsions que té el Govern per a l’any que
ve.

Per a l’any 2001, la suma d'inversions directes, capítol 6, i la
suma d'inversions indirectes, significaven un 90% del
pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Enguany
han baixat. Han baixat un 80% aproximadament, i els diré que
l'empresa SEMILLA ha baixat en inversions directes un 62,5%
respecte de l'any passat, millor dit, del pressupost del 2001, on
encara som.

Justament com deia, a uns anys on les necessitats del
sector són més greus, precisament perquè s'han sofert una sèrie
de mals que no eren previsibles, però sobretot també perquè
mantenim una crisi endèmica al sector agrari a la qual s'ha de fer
front. Justament ara, justament ara que tenim més finançament,
justament ara que el Govern ingressarà més sous, ara és quan
no ha de créixer, ara és quan el sector estratègic, denominat
estratègic i defensat com a estratègic pel Govern, ara resulta
que no mereix aquesta importància.

Per això estam preocupats, Sr. Conseller, estam preocupats
perquè avui discutim els pressuposts per a l'any que ve, per a
l'any 2002, i encara no s'han complert els compromisos
d'enguany. No ha complert els seus compromisos, Sr.
Conseller, podem parlar, per exemple, de reparcelAlació de terres,
en el pressupost d'enguany estava prevista una partida
important per a reparcelAlació de terres, no s'ha fet res o almenys
vostè no ha contestat quan se li ha preguntat què s'ha fet amb
això. Vol que parlem del banc de terres?, el va proposar el
govern del Partit Popular, vostès quan entraren varen dir que
el millorarien, després d'un parell de dies ja no s'havia de
millorar, al cap de més temps deien que el passarien per a l'any
que ve, i al cap de més temps, ja no era important, ja hi havia
altres preferències. Resulta que el Congrés Rural, el I Congrés
Rural organitzat aquestes dates passades, demana un banc de
terres, veurem ara si en lloc de demanar-li l'oposició, l'hi demana
el Congrés Rural, compleixen amb un compromís assumit per
vostès des del principi.

Camins rurals, quants n'han arreglat? Fa molt poc temps ha
sortit el decret obrint el termini per a la sol Alicitud dels
ajuntaments, de Mallorca, clar. Fa molt poc temps, no n'han
arreglat ni un enguany.

A la seva intervenció de l'any passat, el conseller es
comprometia que a un dels temes importants que s'haurien de
fer era l'Unifit i els engreixadors comunitaris, això ho deien l'altre
any, ho deien l'any passat i ho diuen enguany, i no l'altre any,
ni l'any passat ni enguany han fet absolutament res en aquesta
qüestió.

Sempre parlen de les inversions i fins i tot en presumeixen
tots, de regadiu amb aigües depurades. Res de res. Miri, en els
pressuposts de l'any passat es parlava del compromís de
comprar uns terrenys per fer les balses reguladores,
concretament en el Pla de Sant Jordi. Jo li vaig fer una pregunta
no fa molt de temps, escrita, on li demanava, dins el marc del
protocol entre el Ministeri d'Agricultura i la Conselleria, quants
de projectes fets o elaborats pel Govern balear s'havien
presentat al ministeri i que, en cas que n'hi hagués, quin
projecte d'inversions. I vostè me'n presenta tres, i li diré: millora
i ampliació de la xarxa de regiu del sector 1 del Pla de Sant Jordi,
156 milions de pessetes. Sr. Conseller, aquest projecte el vaig
deixar jo personalment a la taula, a la taula que té ara vostè, al
meu successor Sr. Mayol, i va quedar adjudicat i faltava la
signatura del contracte, i no vaig signar el contracte
precisament perquè venien les eleccions i no volia que
s'interpretàs com un acte electoralista i perquè creia que aquest
fet havia de produir-se just després de les eleccions, guanyàs
qui guanyàs i estigués a la cadira del conseller d'Agricultura
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qui fos, tant si era jo com si era un altre. Va ser un altre i va tenir
l'oportunitat de signar, i n'estic ben content. Però això, això, Sr.
Conseller, no em vengui a dir que és un projecte seu i que és
d'ara. Però és que, a més, aquest projecte es va iniciar abans de
firmar el protocol d'inversions, per tant quedaria fora, però li ho
admet, li ho admet. Un projecte que, a més, no han fet.

Segon projecte: l'ampliació d'aquest sector 1, 195 milions de
pessetes. Igualment, aquest no estava adjudicat, aquest
l'estàvem acabant de redactar quan ens n'anàrem. És a dir, que
seu, seu, del Govern del pacte d'esquerres, només hi ha la xarxa
de reguius de l'edar de Vilafranca, zona important allà on n'hi
hagi, no, Sant Joan no, Sr. Tur, 59 milions de pessetes, això és
el que ha fet el Govern balear, perquè l'ampliació de Sant Joan
la fa el Ministeri d'Agricultura, la reparació de la balsa de Santa
Eulàlia, la fa el Ministeri d'Agricultura, i lamentablement amb la
planificació que vostès, que el Govern ha ofert al ministeri,
només es parla d'Eivissa i de Menorca a partir de l'any 2005.

Si vol parlam de llengua blava. L'ordre per indemnització de
reposició de les ovelles mortes encara és pendent d'executar i
de sortir, les ajudes als ramaders de vacum, d'engreix per
assumir l'excedent de vedells de Menorca, a causa de la llengua
blava, que no podien sortir, encara no s'han pagat. El Proalfa de
l'any 2000 i del 2001, encara no l'han pagat. Els cultius herbacis
els pagaren abans d'ahir, quan en aquesta comunitat, amb el
darrer govern del Partit Popular es pagaven els primers
d'Espanya, a darrers d'octubre, i no és un caprici, és una
necessitat que tenen els pagesos, perquè si vostè els ingressa
aquesta quantitat a finals d'octubre, tenen sous per pagar la
llavor, i vostè els paga els darrers. Les primes d'oví també de la
PAC no s'han pagat encara. La sequera, el tema dels ametllers,
les ajudes d'ametllers no s'han pagat encara. Vostè va
comprometre's a la mesa de la sequera a formar la mesa de
l'aigua, perquè deien, i jo no ho rebatré, que les estadístiques
de consum d'aigua no estaven ben fetes i que es farien des
d'Agricultura, encara és l'hora que la convoqui.

Central lletera, no li hem discutit res de la central lletera, Sr.
Conseller, perquè consideram que quan s'inicia un projecte s'ha
de defensar i el volem deixar treballar. L'únic que ha fet és crear
confusió. Ara, fa poc temps, el Consell de Govern autoritza
l'entrada, la compra d'accions i l'entrada dins l'accionariat
d'aquesta futura central lletera, que no sabem si és central
lletera, central recollida o què és, perquè durant un munt de
temps han anat canviant d'opinió. Però és que duim des de fa
un munt de mesos, tenint com a protagonista el Govern, què va
passar amb l'opció de compra de Palma Cream?, s'ha perdut
l'opció de compra, i el Govern en té una tercera part, on han
anat a parar aquests sous?

Plans de millora de fruits secs, Sr. Conseller. Vostè sap que
estam en pròrrogues, vostè sap que la Unió Europea vol passar
aquestes ajudes als respectius plans de desenvolupament rural,
i vostè sap, perquè ho va dir aquí dins, que no hi ha ni una sola
previsió dels plans de desenvolupament rural per a aquestes
ajudes de fruits secs. Sí, es parla que ara, quan el Govern
espanyol assumeixi la presidència d'Europa, s'intentarà
rectificar. Sr. Conseller, no té una sola previsió econòmica
perquè en aquest moment Europa ens falli.

En fi, jo crec que entraria a parlar de coses més positives,
perquè si no, això serà, com deia la Bíblia, un valle de lágrimas.

Crec que el més positiu que poden fer avui és simplement i
senzillament aprovar les nostres esmenes, i amb això ja
acabaríem de discutir. I els ho diré amb dues paraules: la primera
o una d'elles, ajudes directes al temporal per a l'agricultura,
ramaderia i pesca. Vostès han tret les ajudes necessàries, estan
traient un crèdit d'un munt de mils de milions, i jo li deman, Sr.
Conseller, 2.500 milions de pessetes per als pagesos, per als
ramaders i per als pescadors de les Balears, i li deman que els
paguin ja, perquè clar, si hem de continuar amb aquesta
execució pressupostària que vostès duen, tal vegada ho
haurem de pagar nosaltres quan tornem a entrar a governar, i
això no estaria bé.

Li propòs un pla balear de cultius de secà, 1.300 milions de
pessetes per afegir a les ajudes que vénen d'Europa per
compensar els pagesos de la CAP, que representa el 80% del
territori útil de cultiu de les Illes Balears, que s'afegeixin a les
ajudes que tenen que vostè sap tan bé com jo que se les
mereixen. 

Li propòs un pla de millora de l'entorn rural per 2.500 milions
de pessetes, perquè crec que de la mateixa manera que totes les
ciutats i totes les zones han merescut una millora d'aquest
entorn, també el món rural mereix aquest entorn, estic parlant de
soterrament de cables, de millora de camins que no siguin
estrictament per a ús de vehicles de motor, d'ajudes a parets, a
tanques, a totes aquestes qüestions que fan que l'entorn rural
sigui digne i que les persones que hi viuen puguin viure
dignament. Li estic parlant de millora de l'habitatge tradicional
rural de Balears, i li propòs, Sr. Conseller, que la doti amb 800
milions de pessetes per intentar que les ajudes que rep la gent
que viu a les ciutats siguin les mateixes que reben els pagesos
o que la gent que viu al camp.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Crec que en dos minuts hauré acabat, Sr. President. De tota
manera, moltes gràcies.

Li proposava, Sr. Conseller, un pla de millora de l'habitatge
tradicional rural de Balears. Vostè sap que reparar una casa
pagesa val tres vegades més, val més tomar-la i fer-la de nou,
amb bloquets de formigó, que reparar-la, és més convenient
econòmicament, és molt més costós reparar una casa pagesa.
I això no es contempla, i això no es mira ni es vol, però s'exigeix
a tot qui té una casa al camp, que la tengui arregladeta i bé,
perquè quan els senyors dels cascos urbans volen sortir a
passejar, no s'embrutin les sabates i, a més, gaudeixin de la
vista. Bé, idò, que aquests senyors posin sous damunt la taula,
i la manera de posar sous damunt la taula és que els posi el
Govern que és d'on es nodreix, d'aquests senyors que viuen per
aquí.
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Finalment, li propòs dues qüestions. Primera, que l'execució
de projectes de reutilització d'aigües depurades es faci de
veritat, i es posin seriosament, per això li propòs augmentar la
partida o consignar una partida de 1.000 milions de pessetes i
facin feina, facin coses amb això, perquè és necessari i ho
necessiten, no només els pagesos, ho necessiten tots els
ciutadans de les Illes Balears perquè és inconcebible que a
unes illes on tenim falta d'aigua, tirem tota l'aigua depurada a la
mar, i que no més hi hagi una mínima proporció d'aigua
depurada que es reutilitzi en agricultura.

Li propòs també que posi sous damunt la taula, 500 milions
de pessetes, per ajudar als pagesos, que són els que més falta
de liquidesa tenen, perquè puguin adaptar les seves cases, les
seves instalAlacions per a l'agroturisme. Jo he sentit parlar aquí
sempre que és una de les coses meravelloses que poden fer els
pagesos per fer duros, sí, sí, però sap el que costa posar en
condicions una casa pagesa per poder complir amb la normativa
raonable i normal de turisme per poder ser un agroturisme? I li
parl només d'agroturisme, Sr. Conseller.

En fi, a mi, senyores i senyors diputats, em varen quedar
gravades les paraules del Sr. President, del president Antich, en
el seu discurs, crec que va ser d'investidura, quan deia que amb
els pagesos, fets i poques paraules. Es veu que vostès d'això
no se'n recorden o no els quedaren tan gravades com a mi, (...)
moltes paraules, com aquella cançó, parole, parole, moltes
paraules i cap fet.

Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona per la seva exposició en nom
del Grup Popular. El Sr. Conseller d'Agricultura sembla que vol
obrir una qüestió incidental. Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Cardona, vostè ha
començat la seva intervenció demanant una cosa que,
evidentment, aquest conseller i aquest govern sempre li passarà
amb totes les seves informacions i amb totes les seves
possibilitats. Evidentment, vostè té dret a tenir tota la
documentació que vulgui, i li puc assegurar que la tendrà. Ara,
t ambé és cert que un debat, una compareixença davant la
comissió parlamentària oportuna per explicar els pressuposts,
la pressupostació de l'any 2002 i efectuar tota una sèrie de
demandes, d'informació i solAlicituds, moltes d'elles de coses
que encara estan en tramitació i en curs, no és una cosa que in
situ i en el moment es pugui resoldre. Per tant, li puc assegurar
que vostè tendrà tota la documentació que demani i que
aquesta conselleria tengui i que no tendrà cap dificultat, com
crec que no ha tengut mai per accedir a la informació de què
disposam.

Jo no crec que el pressupost de l'any 2002 de la secció
corresponent a Agricultura tengui una disminució, jo li dic amb
molta sinceritat, i crec que vostè ho ha de reconèixer, si

consideram l'evolució del pressupost de l'any 2000 i de l'any
2001, la secció corresponent a Agricultura i Pesca ha tengut un
importantíssim increment pressupostari. No vull entrar a
discutir si ha augmentat més una secció que l'altra, jo no sé si
hem d'establir comparances entre l'increment d'Agricultura
d'enguany i l'increment de determinada conselleria d'enguany,
jo el que li puc dir és que, sumant els increments de l'any 2000
i de l'any 2001, ens dóna un pressupost considerablement
superior als dels anys anteriors i que demostra la voluntat
d'aquest govern de considerar l'agricultura com un sector
estratègic.

La situació de l'agricultura en aquestes illes és un tema que
pot ser objecte de molts de debats, de fet, al Congrés Rural que
es va celebrar el passat mes de novembre, se'n va fer un
important debat. L'agricultura en aquestes illes continua sent
l'agricultura i el seu entorn, la indústria agroalimentària i tot el
relacionat amb el món agrari, continua sent un dels principals
elements de diversificació quasi quasi diria el més important, de
diversificació de l'economia i de la defensa d'un model
econòmic diversificat i sostenible. Ara, aquesta situació que
avui tenim de l'agricultura a les Illes Balears, no és una situació
que ens hagi de venir tampoc de nou, és una situació que s'ha
anat formant durant anys, vostè la coneix perfectament, perquè
ha estat conseller d'Agricultura, s'ha anat desenvolupant i ha
anat relacionada amb un model turístic i urbanístic que és el
que en els anys seixanta, setanta i vuitanta, i noranta, s'ha anat
consolidant a les Illes Balears.

Però dit això, aquest panorama de l'agricultura, jo crec que
la societat mallorquina també hauria de ser conscient que no
just és un panorama de dificultats i de crisis, també té elements
positius. Té elements positius gràcies a la labor del Govern i de
les institucions, però també gràcies a la labor dels agricultors i
empresaris que estan dins aquest sector. Pens que els anys 99,
2000 i 2001, efectivament han estat anys particularment crítics,
no just a les Illes Balears, sinó a tota Europa, podríem parlar de
la sequera, sequera catastròfica, extraordinària, desconeguda
històricament almenys en el segle XX a les Illes Balears, que se
li ha fet front d'una manera extraordinària, i jo crec que ningú no
pot discutir, avui, si hi ha una cosa que ningú no pot discutir,
i no són paraules, Sr. Cardona, perquè quan parlam de parole,
parole, parole, jo li puc dir que els agricultors de les Illes
Balears no els agraden les parole, parole, parole, i no crec jo
que amb parole la cosa anàs així com va. Jo crec que avui hi ha
una àmplia unanimitat que l'aportació que ha fet el Govern de
les Illes Balears en aquesta greu situació ha estat extraordinària.

Hem de parlar de les ajudes totalment cobrades als conreus
herbacis, totalment, de més de 1.000 milions de pessetes,
totalment desconegudes a les Illes Balears. Les ajudes al
transport d'aliments per a bestiar oví, porcí i boví a totes les
Illes Balears, totalment cobrades pels agricultors. Les ajudes
extraordinàries de sequera, amb un pla de prosequera per al
boví de llet, totalment pagades pel Govern de les Illes Balears
l'any 2000 i en curs de pagament l'any 2001. Per tant, en matèria
de sequera ha estat molt greu, però se li ha fet front, i el
problema s'ha resolt. Jo crec que si no hagués així, no ens
haguéssim trobat amb una reducció de la cabana ramadera o de
la producció agrària, com la que ens hem trobat, jo fins i tot en
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faria una valoració optimista, després d'haver tengut una
situació tan difícil, tan catastròfica climatològicament, s'ha, no
diria que s'hagi aprovat, diria que s'ha tret un excelAlent gairebé.

Tema de llengua blava. La llengua blava ha estat un fet
d'unes grans dimensions socials a Mallorca i a les Illes Balears,
a Menorca i a Eivissa també. És un tema al qual se li ha fet front
d'una manera clara, crec que hauríem d'esmenar davant la
cambra la felicitació de les institucions comunitàries per haver
estat un fet sense precedents, la resolució a les Illes Balears
d'aquesta crisi, tenguem en compte que, des del mes de febrer
no ha aparegut cap altre cas a les Illes Balears, per tant, a partir
de gener serà possible ja el transport en determinades
condicions sanitàries i mesures preventives, el transport
d'animals vius a la Península, que durant un any ha estat
prohibit, amb greus conseqüències econòmiques a l'illa de
Menorca on no s'han pogut exportar, com era tradicional, els
vedells de les vaqueries de Menorca cap a la Península, a això
se li ha fer front d'una manera molt seriosa, molt contundent,
amb una campanya de sanejament eficaç, que ha tengut un
resultat extraordinari i amb unes mesures econòmiques
inqüestionables. és a dir, s'ha superat de molt tot el suport
econòmic previst a les mesures estatals d'indemnització, amb un
ordre de reposició que, com vostè ha fet referència, en aquests
moments està en tramitació, però que els ramaders saben que
es cobrarà, i que a l'illa de Menorca hi ha hagut una bestreta i
que s'ha pagat, amb la seva totalitat, per tant a les illes de
Mallorca i d'Eivissa està en tràmit, però s'ha cobrat en la seva
totalitat la indemnització establerta, ampliada amb una sèrie de
mesures a favor dels ramaders de les Illes.

Hem de parlar de l'encefalopatia espongiforme bovina que
a partir de finals de l'any 2000 ha tengut unes conseqüències
també enormes, ha estat una suma de factors la dels darrers
anys, però a les Illes Balears se li ha donat una resposta molt
seriosa i contundent. El Govern balear en aquest cas sí que ha
fet front a tota una sèrie de despeses importants, s'han sufragat
els enterraments dels animals morts a les explotacions perquè
a cap de les Illes no hi ha instalAlacions adequades per tractar
els residus carnis o els cadàvers dels animals morts a les
explotacions; s'ha sufragat la tasca dels escorxadors per
adequar les seves instalAlacions als nous requisits de
l'ordenament jurídic; s'ha colAlaborat amb els escorxadors a
transportar a la Península els mers i altres residus i la seva
destrucció a la Península, amb costs importantíssims dels quals
se n'ha fet càrrec el Govern de les Illes Balears. Crec que és ben
just que això es digui, i que algú, dins aquesta mar d'elements
i de queixes a què vostè ha fet esment, digui que el Govern de
les Illes Balears ha afrontat l'encefalopatia espongiforme bovina
a les Balears, l'ha resolta amb plena satisfacció dels ramaders,
amb plena satisfacció de les indústries càrnies, amb plena
satisfacció dels escorxadors, amb plena satisfacció dels
consumidors i l'ha resolta bé. I no just l'encefalopatia
espongiforme bovina, la sequera i la llengua blava, s'ha
aprovat, s'ha tret una bona nota i el sector, no ens enganem, ho
reconeix. Avui, dins el camp de les Illes Balears, pot ser que no
hi hagi alegria, perquè el panorama no és per pegar bots, però
sí que hi ha una àmplia que s'ha fet una bona feina i aquesta
feina és reconeguda.

Ens podríem referir al tema del temporal, a què vostè ha fet
referència, jo crec que ens trobam davant un decret
absolutament positiu, un decret que demostra la voluntat del
Govern de les Illes Balears d'agafar el bou per les bany es i de
donar solucions eficaces i ràpides i àgils als agricultors
d'aquestes illes.

Entre molts dels temes que ens proposam de dur a terme,
l'any 2002 hi ha el suport a la inversió i la inversió directa del
Govern per tal de reforçar el nostre sector primari. Jo estic
convençut, estam convençuts al Govern que la indústria
agroalimenària és un dels grans capitals de futur d'aquestes
illes, de fet és la principal indústria quant a ocupació i quant a
volum econòmic, és la principal si descomptam la construcció
i el turisme. I tenim, enguany, l'any 2001, un important esforç
inversor, l'any 2001 s'ha donat suport a múltiples iniciatives
començant per sa Pobla on diferents empreses de sa Pobla han
pogut comptar amb ajuts milionaris del Govern de les Illes
Balears a través dels diferents plans d'actuació que han permès
que la nostra indústria d'exportació i de transformació radicada
a la zona de sa Pobla hagi pogut continuar endavant amb plena
satisfacció del sector hortícola pobler. Crec que s'ha fet una
feina extraordinària, que es continuarà fent l'any 2002 a favor
d'aquest sector.

S'ha donat suport a la millora de la indústria transformadora
en la producció de sucs de fruites i sucs de taronges, s'ha
donat suport a la millora de les empreses dedicades a la
transformació i comercialització de fruits secs, etc., etc., és a dir,
si en aquests moments hi ha un sector viu dins el sector
agroalimentari, aquest sector té suport, i basta veure com cada
any augmenten el nombre de cellers, a les illes d'Eivissa i
Formentera, a Formentera hi ha tres projectes en marxa, a
Menorca, on es troba en tramitació la qualificació de vins de la
terra de Menorca i a Mallorca, on hi ha una autèntica ebullició
del sector vitícola. Però podríem parlar, per exemple, del sector
de transformació de l'oliva, amb projectes en marxa a Sóller, a
Caimari, a Selva i a diferents llocs de l'illa de Mallorca, i molts
d'altres projectes que reben suport d'aquest govern.

El reg amb aigües depurades és un dels temes, efectivament,
que tenim davant com un gran repte de futur. En aquests
moments elaboram els projectes de sa Pobla, de Lloseta, de
Montuïri, de Vilafranca, es fa feina, com molt bé ha dit vostè i
sense dubte, amb tota la història anterior de gestació d'aquest
projecte, al Pla de Sant Jordi i es fa feina per adquirir uns
terrenys per ampliar i construir una segona bassa a Sant Jordi.
Sense dubte que hi ha retard, però una cosa és el retard i l'altra
cosa és que no es faci feina. Hem de tenir en compte que el reg
amb aigües depurades és un autèntic compromís social, no és
anar allà l'administració i fer una obra, s'ha de constituir una
comunitat de regants, i la gestió d'aquestes infraestructures
l'han de fer uns colAlectius humans que s'han d'organitzar i
estructurar, si fos purament anar allà, una administració, la que
fos, i fer una inversió, no hi ha dubte que estarien molt més
avançades les instalAlacions de reg amb aigües depurades. Però
hi ha tota una tasca d'articulació social, de constitució de
colAlectius, un projecte agronòmic d'uns cultius que puguin ser
regats d'una manera adequada i a plena satisfacció per part dels
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agricultors. No és arribar i fer una inversió, és un projecte més
complicat i es fa feina de bon de veres.

Sens dubte el banc de terres, esper que arribi a ser algun dia
una realitat, és una de les grans necessitats d'aquestes illes i
esper que s'hi pugui arribar d'una manera estudiada i
programada.

Enguany, l'any 2001 ha estat l'any, en definitiva, de posada
en marxa del Pla de desenvolupament rural, l'any 2002 hem
d'esperar que una vegada ja desenvolupades les línies, amb
més informació, puguem anar implementant molt millor el Pla de
desenvolupoament rural. Jo li puc dir, Sr. Cardona, que la
resposta dels agricultors, els industrials i d'empreses de tot
caràcter al PDR ha estat extraordinària, el nombre de solAlicituds
presentat i el nombre de solAlicituds resoltes o amb procés de
resolució, és importantíssim, en totes les seves línies, per tant
el sector és viu, el sector respon i l'administració li dóna una
adequada resposta.

Fruits secs, ens trobam en un moment crític, efectivament,
el que es coneixen com a plans de millora estan ara als 12 anys
de la seva aplicació, s'ha dit que s'aprofitarà la presidència
espanyola a la comissió europea per revisar o reestructurar
aquests plans de millora de fruits secs, però també s'ha dit, i
aquesta és la doctrina oficial de l'Estat espanyol, que s'evitarà
que es vagi a la renacionalització de la PAC, perquè si les
ajudes de la política agrària comuna o mesures complementàries
com puguin ser els plans de millora, se n'ha de fer càrrec
l'administració autonòmica, com vostè de qualque manera ha
plantejat, crec que anam ben arreglats, crec que si no som
capaços de defensar a Europa que el que correspon als
agricultors mediterranis, com és el sector de fruits secs, ametlla,
garrova, avellana i d'altres productes de fruits secs, de fruits de
clovella, no som capaços que Europa els reconegui la seva
entitat i mantengui les seves ajudes, anirem malament. Per tant,
em sembla un mal plantejament el que vostè ha fet o el que he
cregut entendre, que l'administració autonòmica pressuposti
uns plans de millora o de suport al sector de fruits secs, quan
fins ara l’Administració europea, BrusselAles, se n’ha fet càrrec
i se n’ha de seguir fent, perquè se’n fa dels altres, el que no pot
ser és que Brussel Ales respongui els conreus de l’Europa del
Nord i del Centre i els conreus de la Mediterrània siguin
ignorats.

Per tant, la política d’aquest Govern de les Illes Balears és
defensar, conjuntament amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, la continuïtat de les ajudes comunitàries en el
sector de fruits secs, però no voldria deixar de banda altres
mesures no basta just el suport, que vostè ha fet referència,
sinó que necessitam treballar amb la venda, comercialització
dins les Illes Balears d’aquests fruits secs. El desembre de l’any
2000 es va aprovar la marca de garantia colAlectiva Ametlla de
Mallorca, aquesta marca de garantia que en aquesta moments
està en un procés de consolidació, ens permet incrementar la
venda dins el nostre mercat d’una ametlla de qualitat, enguany
ha començat ja per diferents empreses privades i cooperatives
o organitzacions de productors una venda molt interessant de
bessó torrat, torrons, dolços, derivats per a pastisseria, derivats

p er a hoteleria amb una millora de les xarxes de distribució i la
capacitat humana i tècnica de dur endavant aquesta tasca. 

Jo crec que en pocs anys ens podem situar amb un
increment molt significatiu de les tones d’ametlla venudes en el
nostre mercat a un bon preu i això a la llarga repercutirà, no ho
dubti Sr. Cardona, amb una millora del preu que percebran els
productors i la viabilitat futura de l’ametllerar que segueix sent,
amb extensió, superfície, el principal conreu de les Illes Balears,
almanco d’una manera clara a Mallorca i d’una manera també
present a Eivissa, aproximadament 50.000 hectàrees dedicades
a l’ametllerar, hectàrees que, ho he de repetir, són patrimoni de
tots els illencs i que el sector turístic se’n beneficia, avui sortien
unes declaracions del President de l’Associació de Camps de
Golf i deia que els camps de golf generen 30.000 milions, perquè
la gent que ve als camps de golf gasten unes 30.000 pessetes
diàries. Jo em deman si el volum econòmic que generen els
ametllerars de Mallorca deu ser la totalitat de la producció
turística, perquè no hi ha cap dubte que tots els turistes i
visitants es beneficien i gasten a les Illes Balears, també perquè
hi ha un medi ambient que majoritàriament està conrat pels
agricultors i productors d’aquestes Illes i això s’ha de
reconèixer i ha de tenir el seu suport i això és el que farà aquest
Govern.

Nosaltres per a l’any 2002 comptam amb un pressupost
clarament inversionista, un pressupost que té línies diverses de
suport a la qualitat i a la promoció, com he dit creim que la
millora dels preus agroalimentaris dependrà d’un bon
màrqueting, d’una bona presentació, d’una bona promoció, de
consells reguladors. També he fet referència al tema del vi, Vi de
la Serra de Tramuntana Costa Nord, en tramitació. Vi de
Formentera, la denominació de vins de la terra de Formentera,
amb tres indústries en procés de constitució, tres indústries
transformadores a l’illa de Formentera. Jo crec que això és molt
positiu per a la diversificació i sostenibilitat de l’illa de
Formentera, també el vi de la terra de Menorca i l’oli de
Mallorca que està en tramitació i esperam que l’any 2002, si el
sector productor i transformador ho vol i empeny es pugui
aconseguir.

Ens podríem referir a altres aspectes, no voldria deixar de
banda la feina en l’agricultura ecològica, allà on el consell de
l’agricultura de cada any augmenta el nombre d’hectàrees
inscrites, cada any hi ha més empreses que s’inscriuen dins el
consell i cada any augmenta la seva capacitat de promoure
aquesta classe de producció. L’any 2002 es mantenen les
inversions en camins rurals,  que l’any 2001, Sr. Cardona, s’han
fet, l’any 2001 s’han signat nombrosos convenis amb
ajuntaments per executar obres en camins rurals, s’ha
augmentat el sup ort als ajuntaments per a fires i certàmens, s’ha
augmentat molt, l’any 2002 es segueix augmentant, es segueix
amb una política de suport a les corporacions locals perquè
millorin les seves activitats de promoció a nivell local i cada
punt neixen noves fires als pobles ben interessant en aquest
tema.

I no voldria acabar sense fer una referència en el tema de la
central lletera i que vostè n’ha parlat. Jo crec que això forma
part de la millora de la capacitat industrial del sector primari, el
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sector primari necessita un important component
d’investigació, un important component d’innovació
tecnològica per fer de la indústria agroalimentària un poc un
sector de futur, un sector amb capacitat de generar llocs de
feina i de crear ilAlusió a la gent jove d’aquestes Illes, el sector
lacti és molt important, a Menorca i Mallorca són
importantíssims. Per tant, el Govern el que pretén, amb aquesta
iniciativa i totes les que facin falta, és d’una banda constituir
un nucli que ens permeti investigar, que ens permeti capacitat
d’analitzar la qualitat de la llet, que ens permeti innovar
mitjançant productes nous, productes més transformats, no just
la llet líquida, productes nous que puguin guanyar quotes de
mercat a les multinacionals, precisament per la major qualitat,
per unes característiques que tenim d’elaboració artesana o
elaboració de qualitat.

Li he de dir que afortunadament el sector lacti té un moment
molt positiu, el preu de la llet als productors ha augmentat
durant l’any 2001 d’una manera molt significativa, de 42
pessetes hem passat a 48, jo crec que això és un dels grans fets
positius de l’any agrari, és a dir, que en un context de
desaparició del sector i abandonament progressiu de les
explotacions permet veure un poc de futur, gràcies a aquest
augment, que sense cap dubte no l’ha aprovat el Govern balear,
són les empreses qui remuneren els seus proveïdors, però sí és
un fet significatiu que estam en un moment d’una nova
dinàmica del sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. El Sr. Cardona
vol intervenir en un torn de rèplica. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo he de reconèixer Sr. Conseller que
barallar-se amb vostè és difícil, possiblement amb mi també,
perquè un ho intenta, l’altre ho evita i quan vostè ho intenta jo
també ho evito. Però hi ha una sèrie de qüestions, vostè m’està
explicant el que han fet, està molt bé, però no m’ha contradit res
d’allò que jo he dit, vostès han tengut una pèssima execució
pressupostària, vostès han pagat les ajudes de cereals abans
d’ahir, quan aquí es pagaven la segona quinzena, per ser
exactes, s’enviava el disquet a Madrid per cobrar els sous dia
16 d’octubre i això és així, per tant, Sr. Conseller vostès van
retardats.

Jo no tornaré a repassar totes les ajudes que vostès no han
pagat i que no han fet. Només li diré una cosa, miri les ajudes
que reben els pagesos no només és essencial que les rebin, és
que vostè quan diu que els garanteixen als ramaders que
cobraran, naturalment que saben que han de cobrar, només
faltaria que encara dubtessin que han de cobrar, quan hi ha un
compromís, un decret i una normativa. Sr. Conseller per l’amor
de déu, el que passa és que han de saber quan han de cobrar i
per què dic això, home perquè no és el mateix cobrar avui que
cobrar l’any que ve i a un pagès mil duros li costen molt
guanyar-los i aquestes ajudes les necessita, però les necessita

avui, no l’any que ve i aquesta és la qüestió, és a dir, pagar
ràpidament. Jo els vaig proposar fa un temps en nom del Partit
Popular signar convenis amb els bancs per poder agilitar els
pagaments i la resolució de la conselleria servís de document de
pagament i que el banc avancés els duros, no ho volgueren fer
i tot això estaria solucionat. Miri vull insistir en l’execució
pressupostària. A 30 de setembre, és la informació que vostès
ens han donat i jo no dubto que vostè em facilitarà tota la que
jo li demani, però Sr. Conseller a una compareixença vol fer-me
creure vostè que no sap el que s’ha executat enguany? Vostè
vol fer-me creure que no sap el que ha passat amb els
parcelAlacions o que no sabia si havien comprat o no els
terrenys per a la bassa de Sant Jordi? Home no, a vostè no li
convenia contestar, està molt bé, però no digui que no ho
sabia, per favor jo li demano que totes aquestes preguntes les
contesti, si vol.

Execució pressupostària, escolti pagaments d’agricultura
ecològica, a 20 de setembre estava executat un 35%.
Subvencions a la conservació de zones humides ZEPA, 20%.
Pla de desenvolupament rural, clar que ha despertat molta
ilAlusió i han mogut molt els pagesos, però els ha mogut a
vostès, a 30 de setembre no hi havia res pagat, això és així, ho
hem d’arreglar, sí, si necessiten ajuda ens ho diguin, crec que
vostè no podrà dir mai que des del Partit Popular s’hagin posat
traves, s’hagi intentat perjudicar al Govern per dur endavant les
(...) i li pos com exemple el que vostè parlava de l’encefalopatia
espongiforme. Vostè ha tengut el suport del Partit Popular per
dur tot això endavant, no només el de Madrid, del Partit Popular
d’aquestes Illes i nosaltres no hem fet la campanya que varen
fer altres partits, que els puc nombrar, el Partit Socialista a nivell
espanyol, desacreditant el Govern i intentant fer política barata,
“politiqueria” que deia el Sr. President d’aquesta comunitat. 

Nosaltres hem estat en el seu costat quan ho ha necessitat,
nosaltres hem defensat les seves postures perquè els pagesos
poguessin tenir un suport i perquè els consumidors tenguessin
seguretat i nosaltres hem procurat fer una política seriosa. Sr.
Conseller si el Govern ho ha fet bé és perquè l’han ajudat i no
estaria malament que de la mateixa manera que jo li reconec que
el Govern ho ha fet bé, vostè reconegués que l’han ajudat i
molt seriosament perquè és la veritat. I li diré més, fins i tot li
varen oferir i vostè ho sap bé, que enlloc de fer els enterraments
dels animals, a Balears no hi havia instalAlacions, li varen oferir
pagar aquestes instalAlacions. No només hem de voler pintar
cap a un costat, possiblement no es tan exagerat de com ho
pinto jo, tal vegada, però tampoc és tan triomfant de com vostè
ho conta.

Parlarem de la central lletera, escolti jo li vaig preguntar una
cosa que no em va dir, això sí que ho sap, s’ha dit, s’ha publicat
i es comenta per tot que es finançarà amb els sous del Proagro
i jo li demano, es finançarà la central lletera de Mallorca amb els
sous del Proagro, sí o no? I si es finança amb el Proagro els
pagesos de Mallorca que no entrin dins aquesta central, que no
venguin a aquesta central, cobraran Proagro, sí o no? Els
pagesos de Menorca veuran disminuïts els seus ingressos de
Proagro, sí o no degut a la central de Mallorca? Miri quan
parlam d’indústries està molt bé, però hi ha coses que passen
una mica, Sr. Conseller jo quan li parlo de les ajudes a Fruits
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Secs, són precisament en previsió de dues coses. Primera per
si passa res, segona aquesta esmena que jo li presentava era
per afegir en el pressupost que rebem d’Europa, però vostè sap
com jo que l’any 2006 es tornarà a discutir la política europea,
es tornarà a parlar d’aquestes qüestions i haurem de saber si els
governs dels estats i comunitats autònomes estan preparats i
decidits a defensar la política agrària. Em preocupa molt que
vostè em digui que la comunitat autònoma no ho ha de pagar,
molt i m’agradaria que ho aclarís.

I vull acabar amb una cosa, perquè vegin el tarannà
d’aquesta conselleria. Mirin fa un parell de dies a la fira que es
va celebrar a Inca del mul i del porc negre, un director general
seu, el Director General de Desenvolupament Rural va dir que
mitjançant la Llei de biodiversitat s’havia de prohibir l’entrada
dels tractors per treure llenya, per netejar els boscos, s’havia de
prohibir l’entrada dels tractors dins els boscos, perquè els fan
malbé i que s’havien d’utilitzar per tant, els muls, ara han
d’utilitzar mules i així es potenciaria la població de mules, supòs
que a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Això és una
visió de les noves tecnologies, això és una visió d’aquest
Govern. És a dir, vostè és un home culte, vostè és de lletres i
segur que se’n recorda de la catilinaria, quosque tandem
abutere, patientia nostra, fins quan abusarà Sr. Conseller
abusarà aquest Govern de la nostra paciència, de la paciència
dels pagesos. No hi jugui amb ells, perquè paciència en tenen
molta, però quan s’acaba mal assumpte.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona per la seva intervenció en nom del Grup
Popular. El Sr. Conseller d’Agricultura té la paraula per tancar
la qüestió incidental. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé evidentment el Sr. Cardona ha
reiterat un poc el plantejament de la primera intervenció, per
tant, en benefici dels senyors diputats i la agilitat d’aquest
debat no entraré massa a repetir-ho. Simplement dir una cosa,
jo crec que el sector agrari de les Illes Balears, pens i és una
conclusió del congrés rural, és a dir, és una tasca que no és de
la Conselleria d’Agricultura ni tampoc del Govern de les Illes
Balears, és una tasca que és de tots. És a dir el sector primari de
les Illes Balears no pot tenir resolució en la seva problemàtica
si no és amb la intervenció del turisme, del comerç, de la
indústria, dels consells, ajuntaments, de BrusselAles, de Madrid,
evidentment això està clar i per tant, de tots els partits polítics.

 Per tant, jo Sr. Cardona no només no és estrany, és
absolutament normal que el Partit Popular adopti una actitud
com l’ha adopti una actitud com l’ha adoptada, li agraeixo, com
ja he fet a anteriors ocasions en aquesta cambra, com ho he
d’agrair en el conjunt de partits i institucions en la part que em
correspon, perquè evidentment en definitiva qui ho han
d’agrair són els agricultors i ramaders. Hi ha hagut unes
dificultats, s’ha intentat fer front a aquestes dificultats, s’haurà

sortit amb major o menor fortuna d’aquestes dificultats, és cert
que el Partit Popular ha adoptat una actitud molt responsable,
jo crec que això també ho hem de lligar d’alguna manera que
vostè coneix perfectament aquest sector, perquè ha estat
Conseller d’Agricultura i sap quina és la seva situació i això
com he dit ha ajudat a sortir, esp erem, d’aquests conflictes i
dificultats i entrem dins moments més plàcids i més
constructius que permetin fer feina d’una manera més
tranquilAla.

Vostè m’ha demanat com es finançarà la central lletera. Bé
en principi, jo no utilitzaria l’expressió central lletera, es tract a
d’una iniciativa per millorar la producció i la comercialització de
la llet a Mallorca, en tot cas matisar que pot ser una producció
líquida o no, no s’ha dit mai que hagi de ser necessàriament
una venda i comercialització de llet líquida. Evidentment això es
finançarà amb les aportacions de capital que faran els socis
d’aquesta iniciat iva, en cap altra cosa, no es farà amb els sous
de cap agricultor, ni molt manco. Evidentment les ajudes durant
l’any 2002 seran, com així es reflecteix en el pressupost,
importants, són ajudes molt diverses que van dirigides i jo no
vull fer-me avorrit a millorar la qualitat, millorar la
comercialització, augmentar la formació dels nostres agricultors,
fer feina amb investigació, industrialitzar el nostre sector primari
i anar amb una línia molt positiva, molt constructiva de cara en
el futur, al costat de les organitzacions agràries i cooperatives.

Voldria dir que el sector cooperatiu és un sector a tenir molt
en compte, és molt important i li hem de donar suport i esper
que sigui un sector capdavanter en aquesta nova agricultura,
ramaderia i pesca, perquè per ventura també ens oblidam del
sector pesquer, que també és important a les nostres Illes i que
té un component artesà, uns pescadors professionals molts
d’ells amb embarcacions petites, amb un gran esforç per la seva
banda i crec que també els hem de reconèixer aquest esforç com
així fa aquest pressupost, on s’augment més del 50%
l’aportació que rebran els pescadors de les Illes Balears. Això
crec que és important i expressa un poc la voluntat del Govern
de les Illes Balears per fer una aposta per a la diversificació
econòmica.

Vostè diu que tenim una pèssima execució pressupostària,
jo sé i vostè també ho sap que l’execució pressupostària dins
la Conselleria d’Agricultura té una problemàtica especial i
específica, ens trobam dins un marc normatiu que és comunitari,
els expedients s’han de resoldre d’acord amb normatives
supraestatals i supraautonòmiques, estam davant un conjunt
de línies diverses, cofinançades algunes d’elles per l’Estat
central, altres per part de la Unió Europea, altres entre la
comunitat autònoma, l’Estat central i la Unió Europea i totes
elles tenen complexes tramitacions i complexes mecanismes que
duen a la resolució i al pagament final i moltes d’elles depenen
que els beneficiaris presentin la seva documentació, duguin
endavant les seves propostes i això no sempre és així, vostè
parla de reparcelAlacions, evidentment les reparcelAlacions, en
gran mesura passen perquè hi hagi reparcelAladors, persones
que facin un ús de determinades línies, en el cas de l’estructura
de la propietat de les nostres Illes això no és gens fàcil i això té
un ritme, com molt bé vostè sap, que du el seu procés, hi ha
molta ilAlusió perquè tenim iniciatives molt importants, jo crec
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que hauríem de recordar per exemple la iniciativa a Son
Mesquida, que és una iniciativa històrica i antiga, però que és
una iniciativa viva, que està fent feina i és una iniciativa
important. En tot cas el que sí és veritat és que es fa front a
aquestes problemàtiques i d’una manera molt acceptable.

Bé vostè ha fet referència a un tema que és un poc simpàtic,
és el tema del mul i per què no s’ha de recuperar la tracció
animal? És a dir, hi ha unes determinades races autòctones que
tenen unes característiques que per ventura fa uns anys les
menyspreàvem, hi ha tantes coses que hem menyspreat fa uns
anys, les races autòctones, l’agricultura ecològica, el respecte
al medi ambient, hi ha tantes coses que hem considerat
absurdes i innecessàries i llavors hem hagut d’arribar-hi i
després ve el comissari europeu i diu no això és així i després el
Sr. Ministre ha de dir efectivament això és així. Les races
autòctones dins la ramaderia extensiva, el vacu extensiu o el
bestiar major extensiu a les possessions de Mallorca tenia una
importància extraordinària, per exemple a la neteja i la lluita
contra els incendis i moltes possessions avui estan posant, o
muls o someres, someres moltes d’elles de raça autòctona,
tenim un patrimoni genètic extraordinari, únic dins l’Estat
espanyol i possiblement únic en el món, hi ha 13 associacions
de races autòctones a les Illes Balears, ningú no en té més que
nosaltres i els hem de donar suport a aquestes associacions de
races autòctones i el mul que ha estat un dels productes
característics de la nostra ramaderia, no té perquè ser una cosa
absolutament decrèpita.

Per tant, a mi em sembla que el director general que fa
referència, no evidentment a la simplificació de prohibir
determinats usos que són absolutament necessaris i
imprescindibles, això no hi ha cap dubte, però va fer una certa
defensa d’aquest animal, jo evidentment li dono suport i crec
que de cara al futur i sobretot ara que tenim tants de pins
tomats a llocs de difícil accés, no seria tan absurd pensar amb
una recuperació d’aquesta casta de ramaderia.

Moltes gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura per la seva
intervenció, tancant la qüestió incidental. Grups que volen
intervenir? El Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula
per un torn en contra. Els record que estam fent la totalitat i la
globalitat d’aquest debat. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Ja que el portaveu del Partit Popular
ha agrupat els debats de totalitat i globalitat i atès que el
conseller ja ha explicat suficientment el motiu del rebuig del
pacte de progrés a l’esmena a la totalitat, em limitaré a parlar de
les esmenes parcials que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular. 

Les referides als programes de reguius dir-li que són
actuacions que estan contemplades i tenen una dotació
suficient a les partides pressupostàries de cara a l’exercici de

l’any que ve. Les tres que tenen presentades de millora a
l’entorn rural, també són propostes previstes dins els
programes de desenvolupament rural i que tenen una partida
presentada i aprovada per la Unió Europea. Després la que fan
vostès relatives a les ajudes que hi va haver a l’última tempesta,
hem de dir que en aquests moments és innecessària aquesta
esmena perquè el Govern ja ha decidit un crèdit extraordinari
per solucionar aquestes necessitats. Així mateix sobre l’estació
analògica i la planta Unifit, nosaltres no creim que siguin les
iniciatives més urgents que hagin de desenvolupar des de la
conselleria, així com tampoc el pla de cultiu de secà que vostès
proposen.

Pel que fa a les ajudes a l’agroturisme i la millora de
l’habitatge, la veritat és que vàrem quedar un poc sorpresos
perquè són actuacions que estan previstes dins el pla de
desenvolupament rural les ajudes per a aquestes actuacions i
entenem que no és necessari incrementar més les ajudes per
agroturisme, és una qüestió excepcional dins l’urbanisme el fet
d’autoritzar hotels rurals i agroturisme dins el sòl rural i per
tant, entenem que no és necessari subvencionar més aquestes
activitats.

Nosaltres pensam que la majoria de les seves esmenes es
resumeixen en una i és més subvencions, més subvencions i
més subvencions al sector agrari. D’un pressupost que té
aquesta conselleria per a l’any 2002 de 9.186 milions de
pessetes per a l’exercici que ve, hi ha previst més de 7.000
milions que va a capítol 7, inversions directes en la millora del
sector agrari i pesquer. Nosaltres entenem que aquestes ajudes
són necessàries en el sector primari, possiblement no són
suficients, però les seves esmenes que suposen un
incrementen en més d’un 100% d’aquestes ajudes, és a dir,
passar les partides de subvencions en el sector primari de 8.000
milions a 15.000 milions, nosaltres fins i tot ens sembla un poc
demagògic aquesta proposta, però de totes maneres ens permet
posar damunt la taula dues maneres de fer feina de cara a
l’agricultura. Des del PSM i des del Govern del pacte de progrés
que no és l’única via la subvenció als ramaders, agricultors i
pescadors, s’ha de fomentar que el sector sigui competitiu, que
pugui competir amb altres regions i productes similars i agafar
cada vegada més mercat i no el que vostès proposen que és
tenir un sector malalt a l’UVI, enganxat a un sèrum com són les
subvencions del Govern, que cada vegada les incrementam
més. 

Jo crec que l’agrupació que ha fet dels dos debats ens
permet veure quina és la seva proposta, és a dir, incrementar les
subvencions en més del 100% d’allò que hi ha previst en els
pressuposts de l’any que ve, per part del Govern de les Illes
Balears i veure una altra proposta molt més dinàmica, que vol
fer un sector primari molt més competitiu, disposat a
comercialitzar els seus productes i agafar mercat perquè són de
qualitat i perquè es dugui amb una estratègia comercial
coherent i agressiva i evidentment és una proposta molt
diferent a la que fan vostès que únicament es limita a
incrementar les subvencions.

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

 EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
veritat és que el fet d’estar a l’oposició entre altres coses té un
inconvenient i és que en el debat de pressupost es té
l’obligació, podríem dir per norma de presentar esmenes a la
totalitat de cada una de les seccions, perquè si no es pot
entendre que s’està d’acord amb el pressupost d’aquella
secció, s’aplaudeix el pressupost d’aquella secció i es pot
entendre que no hi ha una alternativa política i això
evidentment no és fàcil i especialment dins agricultura encara
és més difícil. Jo crec que hem vist que no és fàcil en el
transcurs d’aquestes dies que s’han presentat esmenes a la
totalitat de seccions, que després darrera no hi ha hagut
arguments que avalessin haver presentat aquesta esmena a la
totalitat.

En qualsevol cas vostè Sr. Portaveu del Grup Popular li he
de reconèixer el to en la defensa d’aquesta esmena a la totalitat
la seva voluntat de colAlaboració i la seva actitud enfront del
debat dels pressuposts d’aquesta conselleria, segurament tal
i com li ha dit el Sr. Conseller, perquè vostè coneix bé el sector
i vull fer menció especial a aquest reconeixement perquè ahir
vàrem assistir a vertaders espectacles que quan no hi havia
arguments per defensar esmenes a la totalitat com deia
s’entrava a la desqualificació i a unes actituds que no aporten
res al debat sobre el pressupost. 

Per tant, vagi per endavant aquest reconeixement, però
també dir-li que vostès presenten una esmena a la totalitat amb
l’argument que aquest pressupost no respon a les necessitats
del sector primari. Jo he apuntat tot un seguit d’interrogants
perquè després de la seva intervenció, fins i tot després de les
esmenes parcials que han presentat i crec que ha estat un
encert haver-los debatut conjuntament, no arribam a la
conclusió que efectivament aquest pressupost no és el que
necessita el sector primari i des del Grup Popular hi ha una
alternativa millor o amb aportacions diferents o propostes
pressupostàries distintes i que ens podríem plantejar si són
millors o més convenients per al sector primari. Vostè s’ha
limitat pràcticament, com aquell que diu, a denunciar un retard
en l’execució del pressupost del 2001 i el mateix conseller li ha
reconegut en part, és cert, però una alternativa en el pressupost
d’aquesta secció destinat al sector primari no l’hem vist, i en
qualsevol cas jo crec que ens hauríem de plantejar quines són
les necessitats del sector primari, a veure si som capaços
d’esbrinar quines altres alternatives hi pot haver en aquest
pressupost o si hi ja aquestes necessitats vénen contemplades
en aquest pressupost. 

Jo crec que segurament ens posaríem d’acord pel que li deia
abans, que és difícil, a vegades, trobar propostes alternatives,

i en el cas de la secció d’Agricultura molt més, entre altres
coses perquè és una política que ve també dictada des de
BrusselAles i que passa per Madrid, i que quan arriba aquí ja
vénen molt emmarcades les possibles polítiques a aplicar, però
en qualsevol cas crec que especialment a les nostres illes, a
Balears, no ens van malament les directrius o les línies que
marca la política europea.

Per saber quines necessitats, hauríem de veure quin és
l’objectiu, què perseguim del sector primari, què es pot fer des
de l’administració, des d’aquests pressuposts del Govern per
al sector primari. Jo crec que veient com està el sector el primer
objectiu a perseguir és que no s’abandoni, que no s’abandoni
el sector, que aquell que està avui en el sector primari continuï
i, si és possible, fer feina perquè aquest sector incrementi el seu
pes específic dins l’economia de les Illes Balears, al marge
d’altres consideracions importants, també, a fora, o al marge del
que és el pes específic dins l’economia, que també és important
i que socialment també s’ha de valorar. 

Ara, si atenem a perseguir l’objectiu que no s’abandoni el
sector veient la situació en què es troba avui, crec que ho hem
de fer atenent dues vessants o dues línies d’actuació
principals, que són la renda de l’activitat agrària i les
infraestructures, que la rendibilitat d’aquesta activitat o l’accés
a determinades infraestructures o comoditats siguin almanco
les mateixes o semblants a altres sectors, si no evidentment la
gent abandona una activitat menys rendible o que té menys
accés a determinades infraestructures i serveis que altres. Ara,
si atenem aquests dos objectius, crec que hem de coincidir, i
vostè no ha demostrat el contrari, que ve recollit en el
pressupost. Una altra cosa és que sempre, i especialment
parlant del sector agrari, ens agradaria que fos més; podem
estar-hi d’acord; ens agradaria que el conjunt de la societat s’hi
implicàs més, però els recursos són els que són i sí que les
línies programàtiques que ens han de portar a aquests objectius
entenem nosaltres que estan recollides en el pressupost.

Per això vagi endavant que donam suport al pressupost i no
donarem suport a la seva esmena, perquè, com hem de plantejar
arribar a millora de rendes en el sector agrari? D’entrada, des de
la modernització i millora de les explotacions, que això està
previst en el pressupost, 2.300 milions de pessetes destinats a
ajudes a la modernització i millora de les explotacions. Foment
de l’associacionisme; sens dubte, donat el fet de com són de
petites i el poc volum de les explotacions en el sector agrari, no
es pot pensar en millorar la rendibilitat de les explotacions,
rendibilitzar el sector, si no és des de l’agrup ació i des de
l’associacionisme; està previst en el pressupost, potenciar i
ajudar totes les agrupacions i associacions de les nostres illes.

Un altre objectiu que es persegueix i que està previst en el
pressupost és el foment de la qualitat i comercialització dels
productes, buscar una valorització dels productes a partir de la
qualitat i del valor afegit amb una millora de la comercialització;
està previst en el pressupost i ho ha dit el conseller en la seva
intervenció: incorporar noves denominacions d’origen de
productes de la terra, producció integrada, producció ecològica,
en definitiva, totes aquelles actuacions que van destinades cap
a una persecució d’una millor qualitat en els productes i, a la
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vegada, una transformació i millor comercialització, precisament
basades en el fet diferenciador d’aquesta qualitat dels nostres
productes.

I tot això no és possible sense una adequada tecnificació i
formació. També està previst en el pressupost, però; podrem dir
que hauria de ser més, probablement hi estaríem d’acord, però
és que els recursos són els que són. Estan prevists beques i
ajuts a la incorporació de noves tecnologies, i això no sé si el
farà riure pel debat que hi ha hagut abans. Jo crec que la
incorporació de noves tecnologies no ha de ser ni és
incompatible amb la protecció de races autòctones o amb
activitats tradicionals en el nostre entorn, en el nostre món
rural.

Parlant d’infraestructures, ha explicat el conseller que
enguany és el segon any del Pla de desenvolupament rural i,
per tant, dins tot l’àmbit del Pla de desenvolupament rural hi ha
tot tipus de línies d’ajuts a la millora d’infraestructures, a la
millora del món rural, a la millora del paisatge rural. Per tant, un
altre dels objectius sens dubte importants perquè aquell que
viu i treballa en el camp tengui accés als serveis i a les noves
tecnologies també està contemplat en el pressupost.

Després hi ha un tema que a vostè li interessa especialment,
que jo li reconec els esforços que va fer com a conseller i que
a mi també m’interessa: el tema del reg amb aigües depurades,
que fins i tot tenen una esmena parcial en el seu grup
d’esmenes. Aquest tema no només -com sap vostè molt bé, i
aquí té uns mèrits que jo li reconec- està recollit en el Pla
nacional de reguiu, sinó que en el pressupost del Govern per al
2002 hi ha una partida d’1.860.700 euros, la qual cosa dóna per
posar en marxa tot un seguit de nous projectes, a més d’acabar
tots aquells que, com ha dit vostè i ha reconegut el conseller,
duen un cert retard però que estan en marxa i s’acabaran.

I sobre el tema dels danys que han fet els temporals, que és
un tema sens dubte d’actualitat i important, ja se li ha dit: ja té
previst el Govern fer un decret i un crèdit extraordinari i, per
tant, no ha d’estar..., no està en aquesta secció, no està en
aquest pressupost, vendrà com una actuació extraordinària que
promou el Govern i que sabem que a principis d’any estarà a
disposició de treure l’ordre per a la convocatòria a tots aquells
que vulguin solAlicitar ajuts perquè hagin sofert danys per
aquest temporal. Per tant creim que els objectius que s’han de
perseguir per a l’any 2002 en aquest sector sí vénen recollits en
el pressupost i, per tant, tendrà el nostre suport.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Tur. Para réplica durante cinco minutos
tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo abans de contestar els diputats
portaveus que han intervengut, he de mostrar la meva sorpresa,
i és que ara el conseller ens diu que no utilitzaria l’expressió

“central lletera”. Idò si m’ho aconsella, digui’m quina he
d’expressar, perquè és el que s’ha publicat i és el que diu la
memòria de SEMILLA: central lletera. Sense cap problema,
aclareixi-m’ho, no ara, quan a vostè li vengui bé, però és que
vostès a la seva memòria posen central lletera i, és més, segons
tenc notícies vostès tenen contractat a SEMILLA el gerent
d’aquesta central lletera, però bé, ja m’aclarirà aquesta qüestió.

I em fa gràcia que efectivament digui que hem de recuperar
la tracció animal. Potser donaríem molta feina a molta gent, o a
molts d’animals que estan enmig (...). Però vostè m’entendrà a
mi, i amb això contest una mica ja al portaveu del PSOE, que
voler substituir la tracció animal per la tracció mecànica en
aquestes altures és una miqueta delicat. Sí que li reconec, i a
més és necessari, i no només amb mules o amb someres, la vaca
mallorquina o la vaca menorquina s’empren per fer nets boscos,
però perquè se’ls deixa allí i s’alimenten de la brossa, és a dir,
es mengen la brossa, però no per estirar o per substituir la
tracció animal per la mecànica. Ara potser record un comentari
d’un diputat ahir a la nit, quan parlaven de la diferència dels
tipus i d’intensitat de transport amb el conseller d’Obres
Públiques, que deien que potser ho podríem substituir per
mules. Jo és això a què em referia.

I entr a contestar al Sr. Gomila, al portaveu del PSM. Miri, jo
no l’entenc, no l’entenc. Ara em renya -és un dir- o em diu que
nosaltres només volem subvencions, que és l’única cosa que
volem. Miri, Sr. Gomila, jo li present increment de subvencions,
i si s’ha dat compte són a la zona, en els punts més dèbils de
l’economia agrària, en els punts més dèbils! Per exemple, és que
a vostè li pareix just el que cobren els pagesos en cultius
herbacis?, li pareix just el que cobren els pagesos dels
ametllers? Per cert que a Eivissa també és important, tant com
a Mallorca. A vostè li pareix just?, i això li pareix que nosaltres
aquí ara anam a incrementar subvencions. El Sr. Conseller diu
que se n’han de dar, no sé quantes vegades ho ha dit. Posin-se
d’acord perquè si no m’equivoc també és el seu partit, i vostè
dóna suport al Govern. Posin-se d’acord: s’han de dar
subvencions o no s’han de dar subvencions? Efectivament
volem incrementar les subvencions, clar que sí!, a les zones on
fan falta, i volem incrementar les subvencions, per exemple, en
els temes de reguius, clar, perquè volem millorar les
infraestructures, i una vegada que s’hagin fet aquestes
infraestructures aquestes subvencions no faran falta. Però
vostè s’atreveix a dir als pagesos que s’han de reduir les
subvencions? 

Miri, amb aquestes..., i em referesc ja al nostre model, no al
nostre model agrari i a la nostra demagògia, sap per què he
presentat aquestes esmenes, per exemple, de cultius herbacis
o de secà? Idò jo li ho explicaré: perquè tenim un problema que
havia deixat comentat al conseller: l’any 2006 això s’acabarà; bé,
s’acabarà, es discutirà una altra política agrària, i totes les
previsions indiquen que, degut a l’entrada dels nous països
que han d’entrar, aquestes ajudes es rebaixaran, i jo li dic en
nom del Partit Popular que nosaltres estam disposats a
mantenir-les. Vostè s’atreveix a dir el mateix?, perquè aquí
m’està dient tot el contrari, i si Europa o BrusselAles decideix
reduir-les, jo li dic que nosaltres farem el possible, si governam,
p er mantenir-les des de la comunitat autònoma o des d’allí on
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faci falta, no em preocupa; el que fa falta aquí, Sr. Diputat, és un
compromís clar i decidit amb el sector agrari, i vostè em ve a
discutir, a mi, que resulta que..., allò dolent que faig, que jo
només vull subvencions per a l’agricultura. Bon Déu! 

Repassi els seus discursos quan estava a l’oposició, a
veure què deia. Repassi els seus discursos i llavors vengui’m
a parlar de competitivitat, i repassi els fets que han quedat
damunt la taula de la Conselleria d’Agricultura quan han entrat
vostès a govern sobre temes de competitivitat, i sobre la
utilització de les tècniques de comercialització, per l’amor de
Déu! Home, jo crec..., em pareix molt bé que vostè no vulgui
augmentar les dotacions de reguiu maldament el conseller
reconegui i el representant del Partit Socialista reconegui que
anam retardats, em pareix molt bé que vostè, o no em pareix
mica bé, però respect que vostè no vulgui recuperar el temps,
em pareix beníssim que vostè vulgui anar retardat en unes
infraestructures absolutament necessàries, em pareix molt bé
que a vostè no li sembli urgent l’estació enològica, clar, i
resulta que el conseller ens parla de diversificació i ens parla de
l’increment que en aquest moment té la vinya, de l’increment
dels cellers, i no hem de tenir una estació enològica. Vostè sap
què és, una estació enològica?, ho sap?, i creu que dins la
política (...) quan la seva pròpia conselleria no fa falta
precisament tenir una estació enològica que pugui substituir els
esforços que fan els empresaris, que no poden, per investigació
i per treure millors serveis? Potser, miri, ens hem equivocat. 

L’Unifit. L’Unifit l’han compromès vostès, eh?, l’han
compromès vostès. Ve d’enrere; el govern del Partit Popular hi
estava treballant; vostès en els pressupostos ho han dit, jo no
els ho he reclamat, vostès han incomplert això.

I no és necessari, no és urgent el pla de cultiu de secà. Això
sí que m’ha deixat sorprès, de veres; no em pensava mai que
pensàs que un pla d’ajuda precisament al sector més deprimit
de l’agricultura no fos urgent i, a més, fos demagògic demanar-
lo. Esperi que nosaltres governem i ja en parlarem, si serà
demagògic o no.

Sr. Tur, jo li reconec i li agraesc aquesta voluntat de
colAlaboració. La tendrà sempre, però sí que li vull dir que
nosaltres sí que presentam una alternativa, precisament és el
que acab de dir. Nosaltres estam preocupats pel que vendrà
d’aquí a un parell d’anys, no pel que tenim ara, només;
nosaltres miram una mica més enllà... 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, vagi acabant, per favor.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí, acabaré de seguida, Sr. President.

...i com que sabem que això és així i sabem que correm un
risc important, el que volem és ja començar-ho a preparar, i
volem, a través d’aquestes esmenes, manifestar el nostre

compromís amb el sector agrari. Això és el volíem fer. I els faig
una oferta, miri, jo llev els duros, posin vostès imports, els que
vostè vulgui, jo els hi admetré. Si el que significa és això jo li
admet els duros que vostè posi en aquestes esmenes. Faci-ho,
si ho volen fer, si realment creuen en açò, creuen en el
compromís que hi ha d’haver amb el sector agrari.

Miri, he sentit parlar molt d’ecologia i les mesures
agroambientals són les mateixes que vàrem deixar nosaltres, no
n’han fet ni una de nova, i això també és alternativa, veritat?,
això és ser un model.

Tot està previst en el pressupost. M’ha parlat de beques.
Vostè sap que l’any passat, que en el pressupost d’enguany,
també estava previst i que a una pregunta que es va fer a la
conselleria varen contestar que els sous dedicats a les beques
s’havien destinat a altres prioritats? I ja quan parla de
tecnificació... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona...

EL SR. JUAN I CARDONA:

...formació i noves tecnologies... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, ha d’anar acabant. Si no li llevaré la paraula.
Està molt excedit de temps.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí. 30 segons? Bé. Idò li record allò de les beques i allò
de les mules. I dir-li una cosa: quan parlam de paisatge rural no
parlam només d’agricultura, parlam de molt més, i no és una
ajuda dirigida a l’agricultura, el món rural és una qüestió molt
més àmplia. Sí que és ver que l’agricultura és l’activitat
principal i la que permet el manteniment del món rural, però
quan parlam d’això no parlam només d’agricultura. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. En torn de contrarèplica, Sr.
Joan Bosco Gomila té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Cardona, jo no he dit que
vulguem reduir les subvencions, jo l’únic que he dit és que
vostès, d’un pressupost de 9.000 milions de pessetes, 7.000
destinats a inversions directes a les instalAlacions agràries i al
sector pesquer, vostès ho incrementen en 8.000 milions més. És
evident que són unes esmenes demagògiques perquè un
increment de més del cent per cent del que fa aquest govern en
aquests moments, sense especificar d’on traurien aquests
doblers, perquè totes les seves baixes són 0, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0;
per tant, no especifiquen enlloc d’on traurien aquestes baixes,
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d’on llevarien aquests 8.000 milions de pessetes del
pressupost.

No és cert que no s’hagin incrementat les ajudes al sector.
Els pressuposts de la Conselleria d’Agricultura de l’any 2002 és
un 8,8% més gran que el del 2001, i açò també suposa
incrementar el capítol 7 d’ajudes per a inversions. Miri, la
Conselleria d’Agricultura té un compromís clar i decidit amb el
sector agrari, però pensant que a la llarga ha de ser
autosuficient i que no necessitarà els ajuts que té en aquests
moments perquè serà un sector cada vegada més competitiu,
que cada vegada els seus productes es vendran més i millor i,
per tant, els ajuts cada vegada han de ser manco necessaris, i
en aquesta línia està la Conselleria d’Agricultura d’aquest
govern, i no en la que vostès proposen, on es planteja una
exageració, un sobredimensionament d’aquest capítol 7.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. No hi ha més
intervencions? Amb la seva intervenció queda, idò, subst anciat
aquest debat.

Passam així al debat número 22, de totalitat, secció 21 de la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. Hi ha una esmena
de totalitat, la 4845, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
i el diputat Sr. Josep Juan i Cardona té la paraula per defensar
l’esmena.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Agruparem així, segons me manifesta el ponent, el debat
número 22, de totalitat, que començam, i el 23, de globalitat,
resta d’esmenes del debat anterior, que serà junt, ens de dret
públic 88, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
societat pública 01, Fires i Congressos de Balears. El Sr.
Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo abans de començar he de
dir que, a causa del fet que un familiar molt directe del que
havia de ser el portaveu de comerç i indústria, Sr. Gaspar Oliver,
ha mort avui, ell no pot ser aquí, i per tant jo el que faig
simplement i senzillament, i de la manera més humil que sé, és
prestar la meva veu al discurs del Sr. Gaspar Oliver, i esper
almanco poder-ho fer la meitat de bé que ell ho faria.

Sr. President, senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta esmena a la totalitat de
la secció 21, Economia, Comerç i Indústria, i he de dir per
endavant que estam d’acord bàsicament amb els seus
programes, objectius i finalitats, i aquests no són els motius de
la nostra esmena a la totalitat, ja que són els programes

dissenyats pel govern del Partit Popular, l’herència del Partit
Popular que tant critiquen, però que en aquest cas ben concret
l’accepten i la gestionen. Cal demanar-se, idò, per què
presentam aquesta esmena, perquè és evident que no esmena
la nostra feina, la nostra gestió de govern. La defensam i ens
satisfà veure com vostès la continuen o la continuaran amb més
pena que glòria. La nostra esmena és a l’actitud, a la
contradicció dels gestors, dels polítics de la conselleria, a més
d’una sèrie de motius que intentaré exposar i explicar durant la
meva intervenció.

Un dels temes que proposam i que hem esmentat és que la
Direcció General d’Economia s’englobi dins la Conselleria
d’Hisenda, en primer lloc perquè pensam que no fa falta una
direcció general més per gestionar Estadística i analitzar la
conjuntura econòmica. Pensam que es pot fer perfectament des
d’Hisenda reduint la despesa i unificant criteris, amb una sola
unitat de decisió i no dispersar poder i, sobretot, decisió en
temes econòmics. En segon lloc, perquè ens preocupa la
política que du a terme la conselleria del Sr. Sampol, una política
econòmica tancada, que posa traves a la lliure competència i al
lliure mercat, que defensa uns en contra dels altres, que
amenaça fins i tot els grans establiments comercials amb un
impost si no compren productes mallorquins, una conselleria,
un conseller que desafia constantment el Tribunal
Constitucional, que proporciona grans titulars als mitjans de
comunicació de grans projectes, de falses expectatives que
creen inseguretat.

Des d’aquesta tribuna, amb aquesta esmena a la totalitat, el
Partit Popular vol denunciar la incoherència, la contradicció del
PSM, del govern del pacte de progrés que va fer bandera
electoral del fet que suprimiria consorcis i empreses públiques,
i nosaltres avui ho volem recordar. Volem recordar aquest
incompliment del PSM a la vegada que proposam, i així ho hem
esmenat, la supressió de les subvencions del Govern al Centre
Europeu d’Empreses Innovadores i al Consorci per al
Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, i no perquè
pensem ja que no són un instrument vàlid, sinó per la utilització
que en fa el Govern, unes quantes cadires més a repartir.
Denunciam des d’aquí la manca de transparència del CEEI i del
CDIB, que rebran dels pressupostos generals de la comunitat
autònoma 278.000 i 348.000 euros respectivament , i que no
sabem per què el Govern, la conselleria que presideix el Sr.
Sampol, no ens vol donar la informació de com es gastaran
aquests doblers. L’any passat ja ho vàrem denunciar i enguany,
una vegada més, hem reclamat el projecte de pressupostos per
a l’any 2002; molt bones paraules però encara no en sabem res,
igual que l’any passat que, a 29 de novembre del 2000,
solAlicitàvem per escrit la memòria i els pressupostos del CDIB
per a l’any 2001, i no fou fins a final del febrer, tres mesos
després, que se’ns contestà dient, però, que no ens podien
remetre la informació perquè encara no estaven aprovats per la
junta rectora. Nosaltres demanàvem el projecte de
pressupostos. El dia 8 de maig del 2001 reiteram la nostra
solAlicitud i, a la fi, el dia 18 de juny del 2001 se’ns dóna la
memòria i els pressupostos del CDIB que havíem solAlicitat.
Però del pressupost del CEEI per al 2001, Centre Europeu
d’Empreses Innovadores, que solAlicitàvem el novembre del
2000, encara no en sabem res. 
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Bones paraules; informació, poca; més bé ocultació,
senyores i senyors diputats. Hem solAlicitat la relació de
contractes de servei que l’empresa auditora del CDIB va fer
excepció per l’incompliment de la Llei 13/1995, de contractes de
l’Estat, i se’ns contesta que no ens poden remetre la relació
perquè no la tenen, no la troben o l’han perduda. Han perdut
els documents comptables, han perdut els documents
comptables en què l’auditoria ha posat emperons. Bona gestió,
eficàcia i transparència, o ocultació, senyors diputats?, que, per
cert, hem solAlicitat el balanç auditat de l’any 2000 i se’ns ha
remès amb data de 18 de juny del 2001 un esborrany. Insistirem
p er conèixer el definitiu. Bé, i dir també que el Centre Europeu
d’Empreses Innovadores, ni pressupostos, ni balanços, ni
auditories, res. És tan transparent que per al Parlament ni
existeix.

El Partit Popular vol denunciar també amb aquesta esmena
a la totalitat la política partidista de la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria, on el conseller i vicepresident, Sr. Sampol,
anteposa els interessos de partit a l’interès general, per damunt
dels interessos dels ciutadans, dels empresaris i dels
consumidors, i creguin que el que dic no és gratuït, i si
repassam els fets pens que ens donaran la raó. S’ha utilitzat la
conselleria per fer política de partit, per fer oposició al Partit
Popular, que està a l’oposició, o per fer oposició al Partit
Popular que governa a Madrid. No s’ha tengut cap escrúpol a
l’hora d’animar els ciutadans perquè es manifestin en contra de
Madrid i sostenir la pancarta o menjar pa amb sobrassada amb
els manifestants. És un exemple ben enriquidor del que ha de
fer un govern per tranquilAlitzar els ciutadans i crear un clima de
confiança.

I si no repassem el culebrón que ha muntat a la conselleria
amb la Llei d’ordenació de l’activitat comercial, una llei votada
en consciència, segons paraules del Sr. Sampol, perquè se
l’havia avisat del risc d’inconstitucionalitat de tot un seguit
d’articles, curiosament de la majoria d’articles de què s’havia
aixecat bandera, que són clarament contradictoris amb la
legislació de l’Estat espanyol, que ha promogut el recurs
d’inconstitucionalitat. Si la conselleria coneixia i sabia, idò, de
la possible inconstitucionalitat de la llei, què pretenia el Sr.
Sampol quan va dir que votaria en consciència? Pretenia
ordenar el sector o enfrontar el petit comerç al Partit Popular
que governa a Madrid? Actuava com a govern que ha de
governar o utilitzava el govern per fer oposició? I era d’esperar,
perquè se sabia, i dia 21 de setembre del 2001 en el Consell de
Ministres es va acordar interposar recurs d’inconstitucionalitat
a una sèrie d’articles de la Llei de comerç. La reacció del
conseller no es va fer esperar, i anuncià amb gran alarma el greu
perill que suposava, ja que quedava suspès l’article 14 de la llei,
que hi havia més de 20 solAlicituds de grans superfícies a les
quals s’hauria de donar llicència a partir del dia 20 de gener,
que era quan finalitzava la disposició transitòria primera del
Decret 217/96, fet pel Partit Popular, que fixa una moratòria de
cinc anys per a la construcció de grans superfícies i, a partir
d’aquí, què ha fet el Govern? Ventar el fogonet però, actuació,
cap.

I jo li deman: passivitat per part de la conselleria o
intencionalitat de no fer res i provocar un nou enfrontament

amb Madrid, que tant els agrada? Per quin motiu el Govern, que
té majoria absoluta i no depèn de ningú, no ha proposat una
pròrroga de la moratòria en el Projecte de llei de mesures
tributàries, administratives i de la funció pública, el que es
coneix com a llei d’acompanyament dels pressupostos generals
de la comunitat de l’any 2002? Per què no ho va fer quan tenia
més d’un mes de temps per fer-ho?, no hi pensaven?, se’ls va
passar? I si els ha passat, per què no han presentat una esmena
a la llei d’acompanyament proposant prorrogar la moratòria per
a la construcció de grans superfícies?, per què no ho han fet?
Fins i tot tenia temps des del dia 21 de setembre del 2001 de
modificar el plan director sectorial d’equipaments comercials,
decret, repetesc, 217/96 del Partit Popular, i prorrogar la
moratòria, i tampoc no ho han fet. Fins i tot podien presentar
una llei de lectura única que tampoc no han presentat.

Res d’això no s’ha fet, cap solució s’ha aportat. No pareix,
idò, que hi hagi voluntat de solucionar el problema i evitar
l’amenaça anunciada pel Sr. Sampol d’instalAlació de noves
grans superfícies. Sembla ser que prima més l’interès partidista
de culpar el Partit Popular, que interposa el recurs, que l’interès
de no perjudicar el petit comerç. Si no és així que se’ns doni
una explicació clara de per què hem arribat fins avui en aquesta
qüestió. Tanta ineficàcia no és creïble; pensam més en la
intencionalitat de crear un clima de crispació, d’enfrontament,
de promeses impossibles, de falses esperances. Si el PSM ha
d’utilitzar el Govern per fer oposició més valdria que tornàs a
l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció en
defensa d’aquestes esmenes, en nom del Grup Popular. El Sr.
Vicepresident del Govern vol obrir qüestió incidental, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria
començar aquesta intervenció expressant el condol al Sr. Oliver,
per la mort del seu familiar, que l’ha impedit ésser aquí; i
naturalment, les circumstàncies de la seva absència
condicionaran, crec que han condicionat el to de la intervenció
del Sr. Cardona, que ha fet el que ha pogut, així, llegint la
intervenció que havia preparat el Sr. Oliver, i jo, la veritat és que
em trob amb una situació un tant estranya, perquè em sent
incòmode de replicar amb una certa contundència algunes de
les afirmacions que ha escrit un incòmode Sr. Cardona. Però, en
definitiva, tampoc no podem deixar que constin en el Diari de
Sessions una sèrie d’afirmacions i aleshores les hauré d’intentar
rebatre, això sí, amb un to de veu no el suficientment abrandat
que hauria tengut amb la presència del Sr. Oliver. Aleshores, no
vegin debilitat ni falta de contundència en els meus arguments,
sinó únicament un condicionament per una circumstància un
poquet estranya i atípica.
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De fet, el Grup Popular, ens referirem al Grup Popular, sigui
quin sigui el seu portaveu, parteix, com l’any passat d’una
premissa i és l’estar d’acord amb les polítiques que s’impulsen
des de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, amb els
objectius fixats, amb els programes i jo crec que diria i que poc
poden qüestionar els resultats obtinguts fins ara perquè són,
a nivell general, positius i ho deixarem així, positius. Hi ha hagut
canvis importants en algunes polítiques, canvis estructurals
també importants i sobretot crec que hi ha hagut canvis
d’actituds. I precisament, què és el que esmena el Partit
Popular? Esmena l’actitud del conseller d’Economia, Comer ç  i
Indústria. Actitud en qui esmenen, perquè jo puc acceptar que
se sentin incomodats, que fins i tot hi hagi unes discrepàncies
burocràtiques a l’hora de rebre documentació, jo pensava que
anava al dia; de totes maneres, en arribar a la conselleria
comprovarem si hem comp lert terminis de les solAlicituds de
documentació.

Ara, és evident que els nostres administrats més directes no
crec que ens facin una esmena a la totalitat, ni esmenin la nostra
actitud amb el sector, perquè, precisament, mirin, ara els contaré
una petita anècdota. Vaig coincidir, me varen convidar a un
dinar, un grup de debat que existeix a Mallorca, un grup
d’empresaris, gent del món de les finances, en el qual hi havia
un ex alt càrrec del Partit Popular. I al final del colAloqui un dels
assistents va dir: però quina és la clau de l’èxit del PSM al front
d’una conselleria que ens ha sorprès que fes una gestió tan
eficaç? I així com ja anava a argumentar quina seria la meva
opinió, la clau de l’èxit del PSM al front d’aquesta conselleria,
aquest ex alt càrrec del Partit Popular va respondre: perquè
s’han sabut obrir més que nosaltres. Aquesta és la nostra
actitud, l’actitud d’obertura a tot un colAlectiu empresarial que
va des de, no sé si tenim grans empreses a les Illes Balears,
però des del que podríem dir una gran empresa fins, i aquí és
allà on hem obert, fins al que consideram microempresa o, si
volen, el treballador autònom que fa feina en solitari al seu
domicili. I ningú dins tot aquest ventall ha trobat mai les portes
tancades i fins i tot determinades polítiques que estaven
restringides a unes empreses determinades, s’han obert a
aquests colAlectius de petits empresaris que, per primera
vegada, veuen o han trobat l’administració.

Aleshores, quan vostè justifica una esmena a la totalitat, a
l’actitud de la conselleria, la pregunta és: actitud en qui? Perquè
vostès demanin als colAlectius industrials, als colAlectius de
comerciants, al colAlectiu artesanal, i no només a les cúpules,
sinó a les distintes associacions sectorials; els demanin què
pensen, quines relacions tenen amb nosaltres, i naturalment
tots voldrien més pressupost en aquesta àrea, que li caigués
més recursos. Però el que és l’actitud del conseller i del seu
equip, potser que trobin alguns colAlectius, per exemple
l’associació de grans superfícies comercials naturalment que no
comparteix la nostra política i possiblement tampoc la nostra
actitud, però la resta li diran que es troben a gust, i no només li
diran això, sinó que ho han manifestat públicament, i han dit
que amb aquest govern i amb aquesta àrea concreta els va molt
millor que amb l’anterior. I tampoc no crec que sigui qüestió de
doblers, que haguem gastat excessivament més doblers, crec
que és una qüestió d’actitud.

Hi ha un altre tema recurrent i és qüestionar la Direcció
General d’Economia. Bé, jo crec que la Direcció General
d’Economia, adscrita a la Conselleria de Comerç i Indústria,
s’està demostrant indispensable, perquè per planificar
polítiques s’ha de conèixer la realitat econòmica d’aquestes
polítiques. Per exemple, nosaltres a través, especialment amb la
utilització o amb la potenciació de l’Institut Balear d’Estadíst ica,
on tenim en tramitació el projecte de llei d’estadística ja,
segurament el proper període de sessions el començarem a
discutir; precisament del que ens dotam a la societat de les Illes
Balears, no només al Govern, sinó a totes les administracions
públiques i a tots els col Alectius interessats, d’un cos, d’un
bagatge d’informació que mai no s’havia tengut; i que això ens
permet analitzar, no només els sectors econòmics, mes a mes,
amb un seguiment mensual, sinó fins i tot el comportament dels
sectors econòmics a nivell insular -recordin una vella demanda
de les illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera de què
insularitzàssim les estadístiques-, però no només això, sinó que
també ho tenim per municipis. Aleshores, ens dotam d’uns
mecanismes per detectar immediatament, tot l’immediatament
que permet l’evolució econòmica, però per detectar amb la
màxima urgència possible, qualsevol incidència que afecti un
sector, un subsector, i fins i tot territorialitzat.

Bé, aquest coneixement, precisament permet després donar
prioritat a determinades línies polítiques. Si detectam que un
sector comença a entrar en crisi, perquè acomiada treballadors,
per exemple, o perquè baixen les exportacions, això permet
dedicar-hi uns esforços prioritaris. És un tema que, a més a més
aquesta estructura l’ha adoptada i després de nosaltres, no vull
dir que ens copiassin, el Govern de l’Estat, que ha fet una
reestructuració interna i també ha adscrit economia a les àrees
productives.

El que ja no li puc admetre és que qüestionin el Centre
Europeu d’Empreses Innovadores i el Consorci per al
Desenvolupament de les Illes Balears, que substitueix l’anterior
CEDER, i ens acusi de mantenir aquests dos organismes per
tenir unes quantes cadires més. Mirin, senyors del Partit
Popular, entre el CEDER, l’IDI i el CEI, entre aquests tres
organismes, hem reduït 19 treballadors, hi ha 19 persones
manco fent feina de les que hi havia i hi ha bastants menys
càrrecs de lliure designació dels que hi havia. I el que hi ha
també és el que vostè diu cadira, jo crec que ens hauríem
d’avesar a referir-nos als càrrecs públics, sense connotacions
despectives perquè tiram terra damunt la nostra professió. Crec
que si nosaltres mateixos començam per parlar despectivament
de la nostra professió, com volem que els ciutadans ens
respectin? Aleshores, el que vostè diu cadira és un càrrec que
vostès tenen guardats a un batle del Partit Popular, que té
guardat el càrrec dins el Centre Europeu d’Empreses
Innovadores i que està amb una excedència, un càrrec, això sí,
que va obtenir sense lliure concurrència. I després ens diuen
política partidista, no i després li donaré el nom, li donaré, a
més, vostè el té, figura a la relació de llocs de feina. Això és
política partidista? Jo crec que totes les places les hem cobert
amb lliure concurrència.

Bé, llavors, naturalment, d’una manera avui ja extemporània,
jo crec que haurien canviat el discurs després de com va anar
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la sessió d’ahir, parlen del culebrón de la Llei de comerç. Mirin,
no sé d’on s’han tret que jo mai he parlat que la llei pogués ser
inconstitucional, és a dir, jo el que he defensat sempre és la
constit ucionalitat de la llei, des del moment que l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears ens dóna competències
exclusives, article 10, en matèria de comerç interior. I sempre he
defensat que era inconstitucional la ingerència de
l’administració de l’Estat dins competències exclusives de les
comunitats autònomes, aquesta ha estat la nostra postura i,
sobretot, no tenim cap advertiment de possible
inconstitucionalitat per part dels serveis jurídics del Govern, ni
un. No només això, sinó que han presentat unes magnífiques,
unes extraordinàries alAlegacions contra la suspensió del
Tribunal Constitucional, demanant, precisament l’aixecament
d’aquesta suspensió; aleshores, els serveis jurídics del Govern
fan una feina extraordinària per defensar la constitucionalitat de
la llei.

Aleshores, quin ha estat el nostre pecat amb tota aquesta
qüestió, què ens poden retreure? Idò mirin, que hem cercat el
consens. I per què hem cercat el consens? Li confés que no
tenc cap sentiment altruista cap al Partit Popular, hem cercat el
consens, primer, perquè el sector ens ho va demanar, exigir; el
sector a vostè i a jo, quan ens han visitat reiterades vegades,
ens han dit: aquesta és una qüestió que supera l’àmbit dels
partits, us heu de posar d’acord. I em diuen: hem anat a veure
el Sr. Cardona i el Sr. Cardona en vol parlar i vol arribar a un
acord. I don la meva paraula de fer l’impossible per arribar a un
acord que, feliçment, es va produir ahir, amb un acord unànime
d’aquesta cambra, del qual ens hem de felicitar. I com que això
ha anat bé, no en parlarem més, però avui, si les coses no
haguessin anat bé ahir avui hagués aprofitat aquest moment,
ara mateix, per anunciar-los les mesures que hauríem pres
aquesta part de la cambra per aconseguir els mateixos objectius
que prendrem amb l’acord d’ahir.

Què em satisfà de l’acord d’ahir? Primer, que s’ha pres per
unanimitat i per tant que hem complert amb les exigències del
sector. Segon, que confiï que el seu vot a favor impedeixi nous
recursos per part dels seus companys de partit a Madrid;
aleshores això, si ens dóna més garanties que no tornarem a
tenir un entrebanc, fantàstic. Aleshores, si jo crec que hi ha un
tema en què, com a mínim en aquest tram final, no hem actuat
amb interessos partidistes ni la conselleria en particular ni
vostès, crec que és tota la tramitació d’aquesta fase final de la
Llei de comerç.

Bé, crec que no hi ha res més. És una desgràcia no aprofitar
aquests minuts que tenim en la tramitació de pressuposts de
parlar de les polítiques reals que fan falta, de com marxa
l’economia, de com el Govern podria abordar aquesta incertesa
que ens obri l’11 de setembre, com ho veim els distints grups
parlamentaris. A mi m’hagués interessat conèixer l’opinió del
Partit Popular sobre aquest moment que vivim, que és d’una
incertesa absoluta, no a les Illes Balears, en el conjunt del món,
d’enriquir-me amb la seva opinió, però realment crec que vostès
han deixat perdre una oportunitat, no passa res, crec que
tendrem altres ocasions per parlar-ne. Hauríem pogut parlar de
política firal, que interessava molt fa uns mesos al Sr. Oliver i
d’ençà que tancàrem l’any 2000 amb 28 milions de pessetes de

beneficis al nostre balanç, la política firal ha desaparegut de
l’interès de les vostres senyories. Podríem parlar d’artesania, on
el sector artesanal de les Illes Balears han recuperat la ilAlusió,
aquest darrer Baleart ha estat, com vaig dir a la inauguració,
més Baleart que mai, més artesà que mai i més balear que mai,
amb un nivell de qualitat dels expositors que ens ha fet sentir
orgullosos a tots; dels plans que tenim per fomentar la
comercialització de l’artesania. Hauríem pogut parlar de com ens
va aquest programa ambiciós de diversificar l’economia de les
Illes Balears, de veure com el sector industrial agroalimentari
emergeix amb molta força; que el sector quaternari triomfa arreu
del món; de com ens van les anades en conjunt dels distints
sectors de la pell, agroalimentari, del calçat, del disseny que,
colAlectivament veure empreses que són competidores entre
elles superen les reticències i se’n van dins un mateix estant
expositor organitzat pel Govern de les Illes Balears i triomfen
quan uneixen esforços.

De totes aquestes qüestions haguéssim pogut parlar, però
vostès s’han estimat més parlar de coses que crec que als
ciutadans els interessen molt poc. Per tant, estic a la seva
disposició per completar la informació i si hi ha hagut qualque
qüestió que no he contestat, emprarem el torn de rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sr. President, moltes gràcies, procuraré ser el més breu
possible. Miri, efectivament, nosaltres, o millor dit, en el discurs
que he llegit, com diu molt bé vostè, he llegit en nom del Sr.
Oliver, i per les raons que he expressat, manifestam que estam
d’acord amb molts de punts de la política econòmica o, millor
dit, de comerç i indústria que segueixen, entre d’altres raons,
perquè segueixen precisament els principis i els plantejaments
que feien els governs del Partit Popular. Per tant, moltes
d’aquestes coses no les discutirem. Però també és cert el que
diu vostè, hi ha alguns canvis del que jo conec, Sr.
Vicepresident, i tal vegada jo no ho conec tot.

Hi ha alguns canvis importants en algunes polítiques, per
a mi hi ha un abandonament o, si vol, una deixadesa o busqui
una paraula més suau, m’és igual, no tenc ara interès en ser
massa exacte en aquesta qüestió, en la política de joves
empresaris, a mi m’han arribat queixes.

No sent a parlar en lloc i veig bastant abandonada la política
que s’havia dut amb la incubadora, i jo les deia vivers més que
incubadores, perquè la incubadora és per a una deficiència, una
necessitat, mentre que un viver és per donar vida; jo crec que
la política de vivers d’empreses com es va dur, vostès se n’han
despreocupat completament.

Igual que l’ús de l’edifici Bit Raiguer, vull dir que allà hi
havia una nombrosa participació de petites empreses de joves
que començaven, que era un bon viver i està musti, si em deixa
utilitzar una paraula prop de l’agricultura.
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Em sorprèn que hagi dit que nosaltres dúiem polítiques
restringides a algunes empreses en concret. Miri, no, que jo
recordi, les ordres eren per a tot el sector, i quan entràvem a un
sector empresarial o donàvem ajudes a un sector empresarial
eren per a tots, excepte els que tenien, precisament, les
empreses que tenien més alts nivells de facturació. Però vostè
em diu el contrari, m’agradaria saber quina era aquesta política
d’exclusió precisament dels petits. Li he de recordar els decrets
d’ajudes que vostès heretaren quan parlàvem de
l’autoocupació, quan parlàvem d’ajudes als sectors de més
difícil accés al mercat de treball, com poden ser les persones de
certa edat, els minusvàlids o pot ser la dona. Això no s’ho han
inventat vostès, això ja estava establert i funcionava.

És una qüestió, clar, substituir un portaveu és molt difícil i
substituir el Sr. Oliver encara més, per la seva preparació, pels
seus coneixements i per la seva postura; però miri, que em digui
que aquest govern ho fa millor, jo és que tenc la sensació que
avui (...) perquè és lleig, però, en fi, hem vengut en aquest pla,
no, anem a fer una gran celebració; jo em remet al que sol llegir
de la premsa i dels comentaris que faig amb els diferents actors
empresaris i no coincideix amb el que vostè diu, perquè els
índexs de confiança de l’empresariat o del sector empresarial
amb aquest govern no són, precisament, els més alts ni els
millors que hem tengut sempre. Hem passat de tenir un alt nivell
de confiança fa uns tres anys, a tenir ara un nivell bastant baix,
i això s’ha repetit diverses vegades.

Jo no entenc que em digui que la Direcció General
d’Economia ha d’estar adscrita a la conselleria que regeix els
sectors productius, perquè aleshores vostè no seria conseller,
a part de vicepresident, com és natural, d’economia, comerç i
indústria, vostè seria conseller d’economia, agricultura, comerç,
indústria, pesca i turisme que són els sectors productius. No,
miri, quan la planificació, si es fa bé i hi ha un govern coordinat,
i funciona, la Direcció General d’Economia és a Hisenda. Ha
passat durant bastants d’anys i si vostès han heretat i
assumeixen aquesta política, amb alguns canvis que diu que
s’han fet, doncs es basava en aquesta planificació que també
feia la Direcció General d’Economia o, millor dit, facilitava la
informació la Direcció General d’Economia, jo no dic que no
hagin millorat vostès els serveis d’estadística, però que sortia
d’allà, i no crec que hagi anat tan malament si vostè mateix
reconeix aquesta qüestió.

Miri, Sr. Vicepresident, jo sé perfectament que tenim
competències en comerç interior, sap per què ho sé? Perquè la
primera modificació que es va fer a l’Estatut, parlant d’aquesta
qüestió, de comerç interior, hi ha un membre del seu govern,
que és el Sr. Garcías, el Sr. Font i jo érem al Senat quan es va
produir i es va introduir a través d’una esmena del Grup
Parlamentari Popular del Senat, perquè a l’Estatut d’Autonomia
no es contemplava aquesta qüestió, per tant miri si ho sé bé.
Però igualment sé que després, quan s’ha modificat l’Estatut i
s’ha reconegut la competència exclusiva en comerç interior,
aquesta competència està condicionada; està condicionada per
la mateixa Constitució que és la que ens dóna a aquesta
comunitat aquesta competència, que són els principis generals
de l’economia. I també li podria dir, si llegeix bé l’article, li parla
de política monetària, etc.; vostè sap, tan bé com jo, que a la

Llei de comerç, alguns articles, perquè molts d’altres no hem fet
més que treure o, quan dic aprofitar, ho dic en el sentit positiu,
utilitzar la normativa del pla sectorial de comerç i alguna altra
normativa que hi havia anterior; però hi ha alguns articles que
xoquen amb aquestes determinacions legals. No ens hem
d’esquinçar les vestidures, jo crec que un plet és la manera més
civilitzada de dirimir les diferències dins una societat, però
vostè sap perfectament el que li dic; vostè sap que hi ha una
sentència del Tribunal Constitucional, que va interposar
precisament, en base a un recurs, la Generalitat de Catalunya,
que quan li deien, quan recorria que el tema d’horaris, i m’estic
referint al decret Boyer, que varen donar llibertat total i absoluta
d’horaris, se’n recorda d’això, Partit Socialista Obrer Espanyol
que estan asseguts darrera vostè, i està al seu costat o als dos
seus costats, que ara no hi són, però vostè m’entén, veritat; bé,
doncs, quan varen treure aquest decret, que és bastant més fort
que dir que només han de tenir segons quins establiments
comercials 92 hores, la Generalitat de Catalunya va recórrer i el
Tribuna Constitucional ha dit que la determinació bàsica dels
horaris formava part dels principis informadors de l’economia.
Miri, m’agradarà o no m’agradarà aquesta qüestió, perquè estic
completament d’acord o crec que el territori insular fa que dins
el mercat normal el sector comercial necessiti certes
especificitats, però el que sí està clar és que si hi ha una
sentència del Constitucional que diu això, això, tot i que no ens
agradi, Sr. Sampol, va a missa.

I aquest és el problema. I dir que els nostres companys del
PP són els que han interposat el recurs d’inconstitucionalitat i
que espera que amb aquest acord ara no ho facin és una petita
maldat, Sr. Conseller, és una petita maldat. Perquè vostè sap tan
bé com jo que ni els seus companys del PSOE ni els meus del
Partit Popular posen recursos d’inconstitucionalitat, a no ser
que siguin els cinquanta senadors o cinquanta diputats que
exigeix la llei; que el Govern, quan ho fa, ho fa a instàncies de
l’Advocacia de l’Estat i del servei corresponent. Això ho sap
tan bé vostè com jo, a no ser que hi hagi qualque membre del
Partit Socialista que vulgui dir que no, que ells quan
governaven les posaven per caprici. Jo crec que no, jo crec en
els serveis de l’Estat i encara que no m’agradi, quan dicten una
resolució o encara que no m’agradi quan fan un informe l’he
d’acceptar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, per favor, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sr. President. Li he de dir només, respecte
a Baleart, potser que sigui per a vostè la fira o el certamen més
balear que mai; jo la informació que he rebut és precisament tot
el contrari; ells varen augmentar -m’ha vengut del sector
artesanal, Sr. Conseller- les limitacions, cosa que em pareix molt
bé, d’expositors forans per precisament preservar els d’aquesta
comunitat. El primer dia, fins i tot en la producció, no es deixava
als artesans d’aquí treure o comercialitzar productes de fora.
Molt bé, però aquest control va ser el primer dia, la resta ja no,
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i aquest control, en el moment que va desaparèixer, va
desaparèixer també aquesta limitació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller, per tancar la qüestió incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Respondré així com he pres nota dels
elements nous que ha introduït dins el debat. I parla d’un cert
abandonament de la política de joves empresaris; jo crec que
més aviat hem potenciat les línies dirigides a l’autoocupació, a
la incentivació de la participació de joves empresaris en la
creació de llocs de treball, en la creació d’empreses. I no només
això, sinó que alguns d’aquestes noves joves empreses fins i
tot han tengut l’oportunitat de sortir a l’exterior, a nivell
d’Estat, i a nivell internacional a promocionar els seus
productes, qualcun amb un resultat fins i tot realment
espectacular. Ara, possiblement, és impossible satisfer les
aspiracions de tothom, qualcú no ha trobat suport suficient per
al seu projecte, això és molt possible, però que hi hagi hagut
una disminució de les línies polítiques i fins i tot dels recursos
econòmics destinats a la incorporació dels joves al món de
l’empresa, això ho he de negar.

Quant al Centre Bit d’Inca, en aquest moment hi ha 11
empreses i 2 aules de formació d’una cooperativa que funciona
d’una manera extraordinària i, a més a més, reinsertant persones
amb minusvàlues i incorporant-les cap al sector industrial,
concretament del sector del calçat, que hi fan molta feina. I
procuram donar a conèixer aquest centre, que encara està
infrautilitzat perquè la nostra societat no ho coneix, i procuram
fer-hi actes, cedir-lo a entitats o a institucions perquè sigui un
centre reconegut. I en tot cas, això té una limitació i és que va
rebre una subvenció europea, precisament per donar cabuda al
viver d’empreses, al CEEI, al Centre Europeu d’Empreses
Innovadores, i això, durant uns anys, condiciona l’ús d’aquest
edifici. Si en el futur qui governi decideix canviar els usos, bé,
serà la seva responsabilitat.

Segurament m’he explicat malament quan he dit que vostès
restringien l’accés a les ajudes de determinades empreses.
Evidentment, vostès també ho feien per una convocatòria
pública en el butlletí, regulada per un decret autoritzat per la
Unió Europea que és el que encara dóna cobertura a les nostres
ajudes; precisament, aquests dies hem iniciat la ronda de
consultes entre el món empresarial i sindical per modificar
aquell decret, ara que ja tenim més clar tot el tema del programa
operatiu de l’Objectiu 2. I aleshores, dins els primers mesos de
l’any que ve, supòs que s’aprovarà el decret, una vegada
passat el tràmit del Consell Consultiu que em pareix que deu ser
preceptiu, i del Consell Econòmic i Social. Jo em referia,
precisament, a un tema d'actitud, nosaltres el que hem
aconseguit, no sé per què, segurament per tarannà personal
dels directors generals que duen les àrees de promoció

industrial i de comerç, que són persones molt pròximes als
sectors, que estan connectant molt més que vostès amb
aquests sectors de microempresa, de treballador autònom que
no abans. I és el que diu la gent quan hi arribam, que encara no
hem arribat a tothom, ni de molt, "mai no ens haguéssim pensat,
no sabíem que el Govern tengués aquestes línies d'ajuts als
petits empresaris, no ho sabíem". Segurament encara n'hi ha, i
molts, que no ho saben, però que hi hem arribat més que vostès
és el que reconeixia aquest alt càrrec amb què coincidírem a un
dinar tertúlia, que ens havíem sabut obrir més que vostès.

I jo no dic que el Govern ho faci millor o que la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria ho faci millor, ho diuen els
sectors, això ho diuen els colAlectius d'industrials, ho diuen els
colAlectius de comerciants, amb l'excepció de les grans
superfícies comercials, naturalment, i el conjunt de l'artesania,
per regla general, que sempre en trobam algun de descontent,
naturalment, però què diuen els representants d'aquests
colAlectius?, i els ho diuen a vostès i ho han escrit, el president
de PIME de Menorca ho va dir a una entrevista i va quedar per
escrit, aquest govern ho fa fins i tot -deia- millor que l'anterior.
Ell trobava que l'anterior ho havia fet molt bé i usava aquest
"fins i tot millor que l'anterior".

... Jo ho he dit, ja, no el posin en un compromís ara, a aquest
home. Bé, és broma, eh?

Bé, tornam a estar en el tema de la Direcció General
d'Economia. Jo crec que, precisament, aquest nou impuls que
s'ha donat al que és l'anàlisi de l'economia, ens permet més
polítiques transversals que mai amb la resta, amb les altres
conselleries dels sectors productius. I hi ha moltes línies i molta
colAlaboració amb Agricultura, especialment en el que és foment
de productes i foment del sector industrial agroalimentari i amb
la Conselleria de Turisme. A part d'això, des de la Direcció
General d'Economia, amb colAlaboració amb el CEDIB s'ha creat
un petit departament, però molt àgil, de captació de projectes
europeus, alguns dels quals ja s'estan executant per altres
conselleries, concretament ja tenim cinc projectes europeus
concedits, per una quantia econòmica important, bàsicament en
matèria mediambiental i d'energia, i en aquests moments ja tenim
bastant d'altres projectes a punt de concedir.

Bé, i finalment, aquest debat sobre la constitucionalitat de
la Llei de comerç, és un debat absurd. Jo crec que si la llei és
constitucional o inconstitucional ho dirà el Tribunal
Constitucional i tot el que feim ara són pures especulacions.
Ara bé, jo el que sí li reconeixeré una altra vegada és una
actitud que neix de la nostra ideologia i és que intentarem
defensar sempre, fins al màxim possible, el marc competencial
de les Illes Balears, i si això ens du a dirimir al Constitucional el
conflictes de competències, crec que ho hem de fer, i el Govern
ha pensat que també ho hem de fer, sobretot en un moment en
què és molt preocupant la vertadera involució autonòmica que
es produeix a nivell de l'Estat, és que si fos una situació
concreta, però és que ens trobam amb aquesta avançada
ideològica, emparada amb aquest nou concepte de patriotismo
constitucional que jo de vegades, quan el veig, el veig com
una espècie de fonamentalisme constitucional, perquè la
Constitució, en definitiva, és obra de les persones, i les
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persones l'han de poder revisar, fins i tot, fins i tot hi ha partits
polítics que el posaren al seu programa electoral, "modificar
l'article 3 de la Constitució", hi va haver un partit polític que es
va atrevir a posar-ho al seu programa electoral, a això, saben
quin era aquest partit polític? Bé, idò per tant, ara fer aquesta
bandera de la Constitució com una cosa inamovible i
anamatitzar tots els que se situen al marge de la Constitució,
realment és preocupant. I dins aquest canvi d'actitud, el Govern
de les Illes Balears es defensarà.

Que perd en el Constitucional? Paciència, de moment, de
moment no va malament, s'ha aixecat la suspensió d'una llei
molt important. I és que, ens diuen els juristes, hi comença a
haver un canvi de tendència dins el Constitucional que podria
començar a canviar la doctrina, perquè el Tribunal
Constitucional ja comença a estar cansat que li arribin recursos
excessivament polititzats, i d'aquí que comencin a sorgir
aquests actes aixecant les suspensions i que diuen que les
normes, que les lleis emanades de les comunitats autònomes a
l'àmbit de les seves competències, tenen el mateix rang que les
lleis emanades de les Corts Generals, en el marc de les seves
competències. I aquest és un tema molt important, i crec que val
la pena que hi anem, al Constitucional, i a veure si contribuïm
a aquest canvi de tendència, a aquest canvi de doctrina i
introduïm més lectures de caràcter autonomista. I aquí sí que li
admet que això pot ser un pronunciament ideològic.

En tot cas, qui dirà la darrera, segurament serà el Tribunal
Constitucional, i segons quina sigui, llavors es tornarà a obrir
la via política per veure si adequam la normativa a les
necessitats del sector.

Moltes de gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. En torn en contra, ...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sra. Presidenta, un moment per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Veurà, primer de tot vull demanar disculpes pel que diré,
però és que inexcusablement m'he d'absentar, això significa que
no podré contestar ni ser present mentre els portaveus dels
diferents grups que vulguin intervenir, intervenen. Primer de
tot, vull manifestar les meves disculpes, perquè no és una
situació molt habitual, però no tenc altre remei i que no
signifiqui, en cap moment, una falta de consideració i de
respecte, no només a aquesta cambra, sinó als senyors que

hauran d'intervenir després. En tot cas, em substituiria el Sr.
Font. Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i disculpin aquest
incident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Juan i Cardona. Grups que vulguin intervenir en
torn en contra? En nom del PSM, té la paraula el Sr. Bosco
Gomila, per un temps de deu minuts.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja que el Partit Popular ha agrupat
el debat a la totalitat de la secció 21 i el debat de globalitat de
totes les esmenes presentades a aquesta secció i a les empreses
públiques que en depenen, volem sortir aquí almenys per
expressar l'opinió del PSM sobre aquestes esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular.

Tot i que en el debat anterior s'ha manifestat que es
mantenen els programes i que es mantenen objectius en
aquesta secció, nosaltres creim, i el vicepresident del Govern ho
ha expressat ben clarament, que el tarannà i la feina que fa
l'equip de Vicepresidència, de la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria, fan que es canviïn situacions i que es donin
situacions que abans no es donaven. Hem vist com la
colAlaboració amb administracions és possible, amb
administracions governades pel Partit Popular, i la colAlaboració
que tenen amb aquest govern. S'ha donat així, ho hem vist i ho
poden veure tots els ciutadans d'aquestes illes, la colAlaboració
entre l'Institut Nacional d'Estadística i aquesta conselleria per
a l'elaboració del cens a les Illes Balears; ho hem vist també a la
colAlaboració amb els consells insulars, sobretot en les
qüestions de millora de recintes firals, tant a Menorca, com a
Eivissa i Formentera, i ho hem vist també amb els ajuntaments
i els mateixos consells insulars, a hora de crear consorcis per a
la gestió del fons europeus.

Hem vist també com s'ha dinamitzat la colAlaboració amb els
sectors, amb els plans de dinamització comercial que es
gestionen, mitjançant les patronals de comerç, tant a Eivissa i
Formentera com a Menorca, com a Mallorca, juntament
aquestes feines també amb els ajuntaments, que en aquests
moments es tenen més de vuit iniciatives als diferents
ajuntaments de les nostres illes, per dinamitzar les zones
comercials.

El que sí mereix un apartat a part de la gestió de la
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, és el que fa
referència a artesania. I jo pens que la diferència substancial
que hi ha de quan governava el Partit Popular a ara que
gestiona el PSM aquesta conselleria, és molt important. Hem
passat de 15 milions de pessetes l'any 99, hi va haver, dia 1 de
gener del 2001, la transferència, juntament amb agricultura, als
consells insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera,
d'artesania i per a enguany, per als pressuposts de l'exercici que
ve, estan previstes 30 milions de pessetes en artesania i també
està prevista la dotació suficient als consells insulars per a
aquesta competència.
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Una altra qüestió que també ha esmentat el vicepresident,
i jo pens que és important perquè ha donat cabuda a petites
empreses, a petits industrials que mai no arribaven a les fires
importants d'Europa i d'Espanya per poder vendre els seus
productes, i el fet d'arribar a convenis de colAlaboració, ja siguin
amb associacions empresarials per poder dur de manera
conjunta empreses que, malgrat ser competidores, ofereixen i
fabriquen un mateix producte, ha permès que aquestes
empreses puguin arribar a fires que mai no havien tengut
previst poder-hi anar. I d'acord amb aquesta política i amb
aquesta colAlaboració, veuen que des que governa el pacte de
progrés, des que el PSM gestiona aquesta conselleria açò és
possible.

Pel que fa a les seves esmenes, dir-li que en el programa
721A, l'esmena 4766, nosaltres entenem que no cal incrementar
o preveure una partida per a l'execució del nou recinte firal aquí,
a Palma de Mallorca, mentre l'ajuntament no hagi fet la
modificació pertinent del Pla general d'ordenació urbana que
permeti l'elaboració d'aquest projecte i l'execució d'aquest
projecte i que, mentrestant, fa innecessària aquesta partida.

Pel que fa a les esmenes 4756 i 4757, aquí l'important
d'aquestes esmenes és la baixa, perquè van destinades a
suprimir el Centre europeu d'empreses innovadores de les Illes
Balears. Nosaltres creim que aquest consorci realitza una tasca
important de creació d'empreses i productes innovadors i que,
per tant, no estam d'acord amb la seva supressió. 

D'igual manera les esmenes 4760, 4762 i 4764, que van
destinades a suprimir el CEDIB, consorci format pel Govern de
les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments per
gestionar els fons europeus i per a la promoció de productes
balears, nosaltres és evident que no estan d'acord amb
l'eliminació d'aquest consorci, ja que permet la col Alaboració
entre aquestes administracions.

Per altra part, la 4774 i la 4776, destinades a realitzar
auditories energètiques, nosaltres els hem de dir que aquestes
esmenes s'haurien d'haver presentat a una altra secció, a una
altra conselleria, però que, evidentment, des del Govern estam
disposats a establir convenis de colAlaboració per dur endavant
aquestes auditories energètiques.

Exactament igual que les esmenes 4769 i 4770, que preveuen
inversions per a l'estalvi energètic a les indústries.

Del programa 724B, d'ajuts a l'artesania, l'únic que podem dir
és açò, que en el programa aquest s'han duplicat les previsions
que hi havia l'any 1999 amb les que hi haurà l'any 2002, i hem de
tenir en compte que hem duplicat aquest programa, però que,
a més, s'ha traspassat al Consell Insular de Menorca i al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, la competència d'artesania. Per
tant, la disposició econòmica que hi ha en aquests moments en
aquest programa és gairebé el triple o el quàdruple del que tenia
previst l'any 99 el Partit Popular.

Per altra banda, les esmenes 4771 i 4772, d'ajuts als
ajuntaments per fires, cal dir que la conselleria ja té un programa

per ajudar aquests ajuntaments i aquest tipus de fires i que no
es fa necessari incrementar aquesta previsió pressupostària.

I, finalment, la 4684, de finançament de la FECOEF, empresa
pública de fires, del recinte de fires del Consell Insular d'Eivissa
i Formentera, repetir el que ja vam dir a comissió, i és que hi ha
un compromís de la conselleria, hi ha un compromís de
l'empresa Fires i Congressos de Balears per formar part, per
participar en una ampliació de capital de 5 milions de pessetes
amb la FECOEF d'Eivissa i Formentera. Per tant, ja vam donar
suport a un parell d'esmenes en comissió i de les que han
quedat vives a aquest plenari, no donarem suport a cap.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. El Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Molt breu. Només per dir-li que
esperàvem que ens aprovarien encara alguna esmena o qualque
transacció que ens oferirien en aquest ple, sobretot per veure
aquest esperit de colAlaboració que ha intentat vendre el
portaveu del PSM, el Sr. Bosco Gomila, que vostès tenen un
tarannà tan extraordinari i que són vostès els que preparen que
hi pugui haver acords importants.

No oblidem que l'acord tan important que ha recordat el meu
company ha estat un acord gràcies a una esmena del Partit
Popular. Ho dic perquè vostès tot ho fan perfecte i en aquest
cas, nosaltres mantenim les nostres vint esmenes, continuam
pensant que estaria millorat aquest pressupost amb aquestes
esmenes, i si vostès troben que no els han d'aprovar, la
responsabilitat és seva. De totes formes, el ple de l'any 2001
quedarà marcat per una esmena del Partit Popular respecte del
tema de les grans superfícies.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Gomila, no vol intervenir?
Aleshores, substanciat aquest debat, passarem a la votació.

Procedirem a la votació de les esmenes corresponents als
debats d'avui de la Conselleria de Treball i Formació, al 19
també de la mateixa conselleria, a les esmenes del debat 20 de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca, les del 21, de la mateixa
conselleria, i a les dels 22 i 23 de la Conselleria d'Economia i
Comerç. Votam, supòs que estan d'acord, totes les esmenes
globalment.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació de
les esmenes.
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Resultat de la votació: 25 vots a favor; 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades totes aquestes esmenes.

Se suspèn la sessió fins a les 17.00 hores d'avui horabaixa.
Moltes gràcies.
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