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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia, per tal
d'informar sobre les línies bàsiques de l'acció de govern de la
seva conselleria.
Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença RGE núm. 1402/03, presentada pel
Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita la
compareixença del conseller de Comerç, Indústria i Energia per
tal d’informar sobre les línies bàsiques de l’acció de Govern.
Assisteix l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i Energia,
Sr. Josep Juan i Cardona, acompanyat del Sr. Antoni Murillo i
Ballesteros, secretari general tècnic; del Sr. Francesc Tutzó i
Rucosa, director general de Comerç; del Sr. Kurt Joseph Viaene,
director general de Promoció Industrial; del Sr. Xavier Aguiló,
gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial; i del Sr. Fernando
Martín, cap de gabinet.
Té la paraula l’Hble. Sr. Josep Juan i Cardona per fer
l’exposició oral.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, he de dir abans de res que
falten el director general d’Energia, el Sr. Sureda, i el director
general d’Indústria. El primer avui és a Madrid, és al ministeri
per temes de la direcció general, i el segon, el Sr. Juan, el
director general d’Indústria, no ha pogut assistir perquè era al
metge; res d’importància, com és molt natural, però lament que
no hi puguin ser els dos directors que falta.
Dit això, agraesc poder fer aquesta compareixença més que
res per tractar de fixar els punts més importants, si tant volen,
del que ha de ser l’activitat del Govern a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant aquests quatre anys que ara
s’inicien. He procurat, o he pensat que la millor manera
d’exposar-los a vostès aquests trets seria agrupar-los per
direccions generals, perquè així respectaríem, seguiríem
l’estructura de la conselleria, tot i que hi ha assumptes, com per
exemple la formació, que és un tema que afecta d’una manera
tan important tant a comerç com a indústria, com a qualsevol
(...) tots els sectors econòmics.
Però tot i això, si els pareix, començarem pel que fa a la
Direcció General de Comerç, i en aquest sentit la política que
ens proposam dur des del Govern de les Illes Balears ha de
descansar necessàriament en la defensa i el suport a la petita i
mitjana empresa per quatre motius ben clars: primer, perquè es
tracta d’un dels motors més dinàmics de la nostra economia;
segon, perquè constitueix una eina fonamental de manteniment
i creació de feina; tercer, perquè es tracta d’una activitat clau en
la vertebració i la configuració del paisatge urbà; i quart, perquè

sense els comerços és absolutament impensable la dinamització
social i econòmica de les barriades i nuclis poblacionals.
Així, idò, la Direcció General de Comerç tendrà com a
objectiu principal de la seva actuació afavorir la millora integral
del sector mitjançant una sèrie d’incentius i de programes que
es posaran a l’abast dels comerciants diferents possibilitats
d’accedir a allò que, tant des de l’administració com dels
mateixos professionals, i fins i tot els autors del Llibre verd del
comerç, defineixen com a eines de competitivitat: la
modernització física dels establiment, la innovació tecnològica
i la qualitat del servei, l’adaptació constant als nous hàbits de
consum i a les noves fórmules de venda i de comerç, la
integració comercial, la concentració i la promoció de l’activitat
comercial als centres i barris de les ciutats i pobles.
Així les mesures que s’impulsaran es poden agrupar sota
cinc programes o cinc eixos principals.
El primer, la modernització dels comerços i l’ordenació del
sector a través -em permetran un incís: jo no solc utilitzar i crec
que hem de desterrar la idea d’ajudes com si fos una cosa
pejorativa i m’estim més parlar d’incentius- a través d’incentius
als comerços, als comerciants. Dins aquest programa s’inclouen
el Pla d’incentius, que disposa els comerciants en vistes a la
modernització física dels establiments, a la incorporació de
noves tecnologies i, en definitiva, a l’execució d’inversions que
repercuteixin en la millora de l’activitat i en el servei que
desenvolupen, i en definitiva els incentius que cobreixin les
eines de competitivitat de què parlàvem fa dos segons.
De tot aquest entramat potser voldria destacar, comentar
l’impuls que pensam donar des de la Direcció General de
Comerç a una línia de subvenció relacionada amb un projecte
certament de gran interès social com és l’adreçada a la
supressió de les barreres arquitectòniques en els comerços.
Vostès saben que per a l’any 2008 aquest tema ha d’estar
completament superat, és a dir, la normativa existent exigeix que
per a l’any 2008 els comerços tenguin superades les barreres i
que estiguin adaptats tots a l’accés de les barreres
arquitectòniques. Per tant creim que es bo continuar un
projecte que s’havia iniciat la legislatura passada com és
adaptar-nos, ajudar els comerços perquè es puguin adaptar a
aquesta normativa i tenguem un comerç més accessible.
Per altra banda també està clar que les mesures de
modernització del comerç no es poden sustentar únicament en
el suport al finançament de les inversions privades, sinó que
s’ha de comptar també amb altres tipus d’actuació, bàsicament
de caire normatiu i que propiciïn un marc estable d’ordenació
amb els avantatges que això suposa en vistes a la planificació
i al desenvolupament de la gestió empresarial. Des d’aquest
punt de vista la normativa o el desenvolupament normatiu més
important és el reglament de la Llei de comerç, que ja hi estam
treballant, i jo crec que hi ha una sèrie d’aspectes que he anat
comprovant parlant amb el sector i també parlant amb molts
d’ajuntaments, que necessitam desenvolupar la normativa
sobre mercats artesanals, sobre venda ambulant, sobre
botigues de 24 hores, etc.
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També és interès de la Direcció General de Comerç participar
activament en la redacció i la preparació d’un projecte d’àmbit
estatal que incidirà de manera molt directa en la rendibilitat del
sector i que consisteix en la creació i la implantació d’una marca
de qualitat.
El segon eix o segon punt incideix sobre les infraestructures
i iniciatives de caire colAlectiu. Dins l’àmbit d’aquest programa
d’actuació es donarien cabuda a totes aquelles iniciatives
orientades a, per una banda, promoure la modernització dels
equipaments comercials i colAlectius i, per l’altra, a aquelles que
s’adrecin a afavorir projectes d’integració comercial o plans de
promoció conjunta impulsats pels mateixos comerciants. Es
tracta, en definitiva, d’un programa pensat per impulsar
aquelles inversions que incentivin la modernització de les
instalAlacions comercials d’ús colAlectiu i els mercats. Que
propiciïn també la revitalització dels carrers amb marcat caràcter
comercial i que promoguin i contribueixin a millorar o a
racionalitzar la distribució comercial.
Les principals accions dins aquest eix o dins aquest marc
que desenvoluparíem anirien, per un costat, a dar suport
financer a la creació i millora d’equipaments comercials
colAlectius, i es tracta en realitat de colAlaborar conjuntament
amb els ajuntaments i els comerciants en el finançament de
projectes d’urbanisme comercial, és a dir, oferir un suport
econòmic i tècnic a inversions que tenguin com a objectiu
principal renovar i millorar els diferents elements i instalAlacions
que configuren l’entorn urbà en el qual es desenvolupa
l’activitat comercial, i molt especialment en la revitalització de
carrers, places o zones de marcat caràcter comercial o amb un
elevat nivell de concentració d’establiments.
Un altre aspecte seria la modernització i millora dels mercats
municipals, que és intenció d’aquesta direcció general mantenir
el programa d’ajudes adreçat a participar en els plans de millora
i modernització dels mercats municipals, un programa que no
hem d’oblidar que no només beneficia els placers, no només
beneficia l’estructura que està integrada dins el mercat, sinó
que també afavoreix d’una manera important tots els
professionals, tots els comerciants que estan situats a l’entorn
exterior dels mercats.
La realització de projectes de promoció conjunta dels
establiments comercials concentrats a una mateixa àrea i
l’impuls d’iniciatives colAlectives de caire comercial adreçades
a millorar la qualitat del servei o a augmentar la viabilitat dels
negocis és una forma eficaç de fer del nostre sector comercial
una activitat més competitiva. Per això pretenem des d’aquesta
direcció general fomentar la creació i consolidació dels
anomenats centres comercials oberts, que és un concepte
relativament recent amb el qual es defineixen les àrees urbanes
amb un tradicional nivell de concentració comercial que
agrupen, sota uns criteris d’imatge i gestió unificats, empreses
de diferent mida, de diferent especialització, com poden ser
comerç, oci, restauració, etc. En aquest sentit la idea no és
només la de contribuir a dinamitzar aquests espais, sinó també
la d’agrupar serveis, contemplar la zona comercial com un nucli
i valorar els seus punts febles i dèbils globals en vista a
consolidar d’una manera conjunta els primers i a solucionar i
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minimitzar els segons. En definitiva, es tracta d’una fórmula
adient per fer més atractius els emplaçaments comercials.
I entram, si volen, dins el tercer punt dels cinc eixos de què
parlàvem, que és el de la formació. Aquest element o aquesta
qüestió de la formació del sector afecta, com els deia al principi,
no només el comerç, afecta la indústria, també, i em permetran
que maldament ho englobi dins aquesta direcció general sigui
aplicable a totes les actuacions de la conselleria. Vegem, durant
aquests anys hi ha hagut un bon creixement econòmic, durant
els 20 anys, si volen, darrers hi ha hagut un bon creixement
econòmic, i el creixement ha estat a causa de dos aspectes:
creació de llocs de feina i productivitat. Des del punt de vista
de creixement de llocs de feina ha anat molt bé, és a dir, s’han
creat molts de llocs de feina; no així, no ha crescut en la mateixa
proporció la productivitat, i això part important d’aquesta falta
de productivitat ve per la falta de formació, la necessitat de
formació.
Per tant dins l’objectiu general de contribuir a la
modernització del sector o dels diferents sectors, tant comerç
com indústria, la conselleria es planteja com una actuació de
prioritat absoluta afavorir l’existència d’una oferta formativa
completa a la qual puguin accedir tant els mateixos empresaris
com els empleats del sector comercial. És clar que l’atenció
personalitzada, l’especialització, el coneixement profund dels
nous hàbits de consum i de les noves fórmules de gestió i
distribució comercial són armes estratègiques de primer ordre
per millorar la qualitat del servei i, per tant, de rendibilitat dels
negocis, però també és obvi que a vegades els comerciants no
disposen d’una acció formativa cohesionada i coordinada que
els permeti aprofundir o reciclar-se en el coneixement
d’aquestes matèries. Per això la intenció de la conselleria és,
dins aquest àmbit de què parlam de formació, crear allò que
denominaríem escola de comerç, i no es tracta d’un espai físic
on s’imparteix, sinó d’aglutinar tots els diferents aspectes i
administracions que intervenen dins aquest món -estic pensant
en la Conselleria de Treball, estic pensant en la Conselleria
d’Educació- amb dos objectius bàsics: augmentar i coordinar
l’oferta formativa adreçada als professionals del sector i facilitar
la incorporació al sector d’empresaris i treballadors ben
preparats.
Jo no pos en dubte que avui la promoció que es faci no
sigui bona. El problema que tenim moltes vegades és que tenim
magnífiques persones preparades però que la preparació de les
quals no s’adapta a les necessitats que té el mercat, i per tant
això ens genera un problema doble, per una banda tenim gent
amb preparació que no té feina, i per l’altra tenim empresaris o
tenim empreses que necessiten gent formada que no poden
ocupar. L’única manera que aquest tema funcioni, que la
formació funcioni, és tractar d’acoblar les dues parts de la
formació coordinant o tractant de juntar les necessitats del
mercat de feina amb les ofertes de la formació.
El quart punt, el quart dels eixos, aniria al voltant d’una part
del comerç important com és l’artesania, i per a nosaltres és un
objectiu prioritari dins la nostra opció política afavorir les
condicions que permetin la modernització real del sector artesà,
per la qual cosa es duran a terme una sèrie d’actuacions amb
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incentius, com és molt natural, incentius amb el règim de suport
a les inversions de millora de les empreses i de la producció
artesanes; promoció, consolidar i diversificar les vies de
comercialització dels productes artesans mitjançant la
potenciació dels mercats artesanals i del foment d’assistència
a fires. Hem de reordenar el sector via l’aprovació de
normatives que determinin amb cert ordre i criteris d’eficiència
la catalogació dels oficis artesans, com també el procediment i
mecanismes per obtenir les diferents cartes o categories de
reconeixement, i hem de potenciar l’associacionisme artesanal.
Evidentment el que he dit sobre la formació és perfectament
aplicable a l’aspecte o a l’apartat de l’artesania.
Pel que fa al sector industrial, i entram ja dins el que serien
les competències de la Direcció General de Promoció Industrial,
conscients que es tracta d’una de les activitats que presenta
majors possibilitats de dinamització i diversificació de
l’economia productiva de les nostres illes, les accions que du
a terme la conselleria perseguiran dos objectius fonamentals.
Per una banda, consolidar els processos de modernització i
competitivitat de les indústries illenques mitjançant els
incentius a les inversions de millora i també amb plans
d’actuació sectorial. Per l’altra, reforçar i ampliar el
posicionament dels seus productes tant en el mercat interior
com en el mercat exterior. Per això la Direcció General de
Promoció Industrial i les empreses públiques dependents
d’aquesta integraran les seves activitats i mesures sota quatre
programes bàsics d’acció: un, com els deia, són els incentius a
la modernització i diversificació de les indústries; segon, els
plans sectorials d’actuació; tercer, el programa
d’internacionalització i promoció; i quart, foment de sòl
industrial.
Pel que fa al primer punt, el primer dels programes bàsics
encomanats a aquesta direcció general se sustentarà sobre la
definició i posterior aplicació -i també, com és natural,
tramitació- d’un conjunt de línies de subvenció que es posaran
a l’abast dels empresaris per facilitar i promoure les inversions
en projectes de millora de les seves indústries. D’aquesta
manera es dotarà les indústries illenques d’un règim de suport
específic amb el qual es podrà obtenir finançament per a
innombrables projectes de modernització, amb especial
incidència a les inversions de caire nou, diversificador i,
sobretot, generador de feina. Dins aquest programa d’ajuda,
que es nodrirà de fons propis de la comunitat autònoma però
també, com és molt natural, dels recursos europeus i de les
possibilitats de finançament estatal que ofereix el Pla de
consolidació i competitivitat industrial del Govern central,
s’emmarca per tant el suport a aquelles actuacions adreçades,
per un costat, a afavorir la creació de noves empreses i
ampliació i reforma de les ja existents, les que tenguin per
objecte la modernització dels negocis mitjançant l’adquisició de
nova maquinària o la incorporació de noves tecnologies i
processos de recerca i desenvolupament en els processos de
producció, les adreçades a la obtenció de certificacions de
qualitat o implantació de sistemes homologats, les que
afavoreixin la millora de la imatge i el disseny de la marca o el
producte, les que propiciïn el trasllat de les empreses a sòl
industrial i les que augmentin el nombre d’empreses amb
certificats ambientals, amb les normes ISO, etc.

Jo voldria fer un advertiment pel que fa a les ajudes
adreçades a l’obtenció de certificacions de qualitat, i és un fet
que a la nostra comunitat, bé, la nostra comunitat com totes les
economies necessita que, perquè les empreses puguin
competir, entrin dins aquests processos de qualitat, però el
problema que tenim a la nostra comunitat és que moltes de les
empreses de Balears són petites empreses, són microempreses
que, si bé poden incloure’s dins aquests processos
d’elaboració de productes de qualitat, el problema que tenen és
que després, una vegada obtingut el certificat de qualitat, l’ISO
que es vulgui, es troben amb el fet que els sistemes de control
d’aquests processos els resulten tan cars per les dimensions de
la seva empresa que fan que no siguin efectius, que no puguin
assumir aquestes certificacions. Amb aquesta situació es
troben que després no poden competir adequadament en els
mercats exterior o fins i tot en el mercat interior. Per això una de
les idees que tenim -he de confessar als senyors diputats que
no està definit com ho farem-, un dels objectius importants que
tenim és el de buscar una marca de qualitat autonòmica, com
vàrem fer en el seu moment quan parlàvem de la qualitat en el
turisme, que permeti, mantenint evidentment un control sobre
els processos de qualitat que garanteixin al consumidor que
efectivament aquestes empreses segueixen els principis de
qualitat, que permeti a aquestes petites empreses o a aquestes
microempreses que puguin obtenir aquests certificats. Això
donaria sortida a una part important de les petites empreses per
poder competir tant dins el mercat de les Illes Balears com fora.
I entram també, si volen, a comentar els plans d’actuació
sectorial. Jo crec que és, sense dubte, una de les eines
estratègiques que tenen a la seva disposició els empresaris
industrials de la comunitat autònoma per assolir nivells idonis
de competitivitat. Des d’aquest punt de vista hi hauria una sèrie
de tipus d’actuacions que els coment. Per una banda, els
incentius o les ajudes per a estudis de caire sectorial; per l’altra,
activar plans estratègics sectorials basats en la metodologia
cluster. Aquest sistema s’adreça bàsicament a determinar la
posició actual i real de les empreses localitzades a una
determinada àrea geogràfica i a definir un pla d’actuacions per
potenciar els avantatges competitius detectats i eliminar els
punts febles. En aquest sentit el suport de l’administració s’ha
de concretar en l’elaboració dels diagnòstics i en la redacció
dels plans d’actuació, com també en la difusió d’aquests
estudis entre els empresaris afectats, però és evident que les
actuacions i l’adopció de les conclusions o de consells derivats
del cluster, per part dels empresaris tendrà sempre caràcter
voluntari i requerirà la implicació activa dels empresaris.
Els centres tecnològics i les associacions industrials
d’investigació juguen un paper fonamental per a la
modernització dels sectors als quals presten els seus serveis,
i per això proposam un suport dels centres ja existents, com és
el de fusta, IDIMA, com és el de calçat, INESCOP, i l’ITEB de
Menorca, de bijuteria, i promoure’n la creació de nous, i també
fomentar la relació dels existents amb els centres o amb les
associacions nacionals.
Crearem, estam ja en vies de creació, dins l’IDI una nova
àrea específica per a la indústria agroalimentària, i això crec que
val la pensa considerar-ho, ja que la creixent importància de la

ECONOMIA / Núm. 2 / 18 de setembre del 2003
indústria agroalimentària dins el sector industrial balear i
l’augment que estan experimentant les empreses
t ransformadores agràries fan mereixedora aquesta activitat
d’una atenció específica i coordinada que fins recentment no
s’ha tengut. Per aquest motiu cal indicar que la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia promourà la creació dins l’Institut,
com els deia, dins l’IDI, d’una nova àrea destinada de forma
exclusiva a afavorir el desenvolupament d’aquest tipus
d’indústria.
Entram, si volen, a l’apartat o a l’eix sobre
internacionalització i promoció, que és també una de les
principals feines de la Direcció General de Promoció Industrial,
com dissenyar i aplicar un ampli pla d’internacionalització i
promoció adreçat a cercar noves sortides comercials per a la
producció industrial illenca, com també a consolidar i a ampliar
la seva presència en els mercats exteriors i també interior. Dins
aquest tercer eix d’acció de la conselleria es proposa, a més de
continuar amb el règim de suport a la promoció de la producció
industrial, activar la colAlaboració institucional per tal d’oferir
una actuació coordinada i, en conseqüència, de major qualitat
a les indústries, i de facilitar el seu accés a serveis que altres
institucions i administracions tenen establerts a diferents
països.
Així, el programa d’internacionalització es compondrà d’una
sèrie de mesures que els coment. Per una banda, com és molt
natural, el suport econòmic als processos de promoció i a la
internacionalització d’empreses de manera que es pugui ajudar
a consolidar la seva presència a fires, a fer presentacions
internacionals dels seus productes, a participar en missions
comercials, etc.
La creació d’un consell consultor de promoció exterior que
l’únic que pretén és intentar, com els deia abans, intentar
agrupar a una sola taula totes les administracions, tots els
organismes públics o privats que tenen a veure, i que fan
programes, i que lluiten i que treballen en la promoció exterior;
asseure l’ICEX, asseure la Cambra de Comerç, asseure les
representacions empresarials, CAEB, PIME, asseure els
diferents departaments de l’administració autonòmica que en
aquest moment fan promoció -turisme, comerç, indústria, etc.per intentar coordinar. No es tracta ni d’imposar ni es tracta de
llevar o posar competències a ningú, cada administració, cada
institució té la seva feina a fer, però és essencial que entre totes
les administracions i tots els organismes que ens dedicam o que
tenim alguna cosa a veure amb la promoció exterior actuem
coordinats, que ens canviem informació i que ens ajudem uns
als altres, i d’aquests resultats segur que en sortirà beneficiada
l’empresa, l’empresari.
També hem d’ampliar, és a dir, amb el darrer govern del
Partit Popular es va fer un conveni, es va signar un conveni
amb la COPCA, és a dir, amb institucions d’altres comunitats
autònoma que es dediquen també a promoció exterior, i
firmàrem els convenis amb el COPCA, que és la Generalitat
Valenciana. La nostra idea és intentar millorar aquest conveni,
el que ja tenim ara i signar convenis amb l’Institut Valencià
d’Exportació i amb l’Institut de Promoció Exterior de Múrcia, en
vistes a què els empresaris de les Illes Balears puguin tenir un
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ventall de possibilitats i d’oficines comercials a l’exterior que en
aquest moment no tenen. Jo calcul que, a part de les oficines de
l’ICEX, si, una vegada tancat el conveni amb aquestes
institucions, ens permetria posar a l’abast dels ciutadans, dels
empresaris de les Illes Balears, prop de setanta o setanta-cinc
oficines escampades arreu del món.
També, com saben els senyors diputats, la comunitat
autònoma té dos, es poden definir com a oficines comercials o
punts de venda, punts de venda a Estats Units que necessitam
potenciar: un és l’oficina de Nova York i l’altre a l’oficina de
Miami. Consideram que hem d’establir objectius concrets,
segons els productes, segons els sectors que se’n vulguin
servir, i sobretot hem detectat que hi ha interès per part de
diversos sectors que fins ara no hi accedien o no els
utilitzaven, com és el sector de la moda, com és el sector de la
bijuteria, que valdria la pena que els fessin servir. Per tant,
pensam a revisar aquests punts, si s’han d’ampliar, doncs
ampliar-los, això anirà en funció de les possibilitats
econòmiques, com és natural, però el que sí és cert és que
aquests dos únics punts que té la comunitat els hem de
potenciar per obrir-los a tots els sectors i no només per
l’original pel qual es va obrir, que era el de la sabata.
Perdó, em deixava un punt, que és el del foment, el del sòl
industrial. Aquí crec que podem coincidir tots a què la nostra
comunitat té una mancança important, que és la de sòl
industrial. Per una banda, és cert que hi ha alguns polígons
industrials i que tenen solars en venda, però a uns preus que
ningú no pot pagar. Per l’altra banda, tenim molts pobles,
moltes àrees que perden el seu teixit empresarial, que perden el
seu teixit industrial, precisament perquè les seves empreses,
normalment petites, no tenen un polígon on anar, i els existents,
com els deia, estan a molta distància i a uns preus realment
inassequibles per a la petita i mitjana empresa de la nostra
comunitat. D’una altra banda, ens trobam en una situació que
no és acceptable de cap manera i és que proliferin les petites
indústries dins sòl rústic, la finalitat del sòl rústic és per altres
coses que no són la indústria; però també és cert que les
indústries, que si volem un teixit industrial, que si volem feina
i prosperitat hi ha d’haver indústries i les hem de donar un lloc
on anar.
Dins aquest plantejament, doncs la idea que té el Govern de
les Illes Balears és fomentar l’existència de sòl industrial allà on
es necessiti i fomentar l’accés, facilitar l’accés de les petites i
mitjanes indústries a aquests sòls industrials. No es tractat,
perquè clar qualsevol cosa que es digui es pot utilitzar de
moltes maneres, no es tracta que hi hagi un polígon industrial
a cada cantó, però tampoc no es tracta que pobles que podrien
tenir indústria no en tenguin, pobles que podrien tenir
moviment econòmic no en tenguin perquè no tenen on dur les
seves indústries. Per tant, la idea aniria tant des del punt de
vista de creació de sòl industrial com de creació o construcció
de naus modulars per al petit empresari que pugui accedir a
aquest tipus d’instalAlació a un preu raonable, a un preu de cost
i que no hagi de pagar els preus abusius que avui en dia trobam
en aquest sector.
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Si els pareix ja, començarem a parlar d’energia, que és
possiblement avui en dia un dels temes que està més damunt la
taula. Crec que és clar que l’objectiu fonamental i primer de la
conselleria, com no pot ser d’altra manera, és garantir el
proveïment energètic a cadascuna de les illes i fer-ho amb les
millors condicions tècniques, econòmiques i ambientals
possibles. Per aconseguir aquest objectiu, la política energètica
que pretén dur a terme el Govern de les Illes Balears s’inspira en
els criteris bàsics de qualitat, eficiència, sostenibilitat i
diversificació i s’estructura sobre tres eixos d’actuació
orientats, per una banda, a definir i obtenir les instalAlacions de
proveïment, producció, transport i distribució necessàries per
atendre la demanda de la població illenca; i per l’altra banda, a
fomentar un ús racional, eficient i diversificat de l’energia, i a
impulsar la utilització de les anomenades energies renovables.
Començarem pel primer, pel que fa a la planificació
energètica i a les infraestructures. Com a objectiu immediat, la
Direcció General d’Energia durà a terme la revisió del Pla
director sector energètic de les Illes Balears en vistes
bàsicament a incorporar a la planificació la nova solució,
acordada el mes de juliol entre el Govern central i l’autonòmic
i que, com ja saben, suposarà la connexió de les illes i la
península a través del cable elèctric submarí i del gasoducte. Jo
voldria, abans de res, dir que és també objectiu immediat
d’aquesta direcció i del conseller que els parla, que aquesta
modificació o aquesta revisió del Pla energètic es faci amb
consens; creim que l’energia és un tema que ha estat molt de
temps oblidat, per exemple les estructures energètiques han
estat durant molt de temps se n’ha deixat de parlar i que en els
darrers temps s’han començat a posar damunt la taula,
precisament per les mancances, precisament pels problemes
que tenim tant de proveïment als ciutadans com de producció
energètica. I jo per això consider que és un tema essencial per
al futur de la nostra comunitat i que valdria la pena intentar
entre tots dur endavant aquestes modificacions o aquestes
observacions que els comentaré, amb la participació i amb el
consens de tots. Veurem si és possible.
Aquesta revisió o modificació s’haurà de referir
necessàriament a tres tipus d’infraestructura: per una banda, la
de la connexió amb la península, la relativa a centres de
producció energètica i la relacionada amb el transport i
distribució a les Illes Balears d’energia. El compromís en aquest
sentit no és només definir quines estructures són necessàries,
sinó també quins emplaçaments i quins traçats, això sí, optant
sempre per aquelles instalAlacions que d’alguna manera
conjuguin quatre conceptes bàsics: qualitat, seguretat, mínim
impacte ambiental i, com els deia, acord. La planificació
d’aquestes instal Alacions que s’haurà d’incorporar al Pla
director sectorial ha de respectar de manera indubtable els
principis d’eficiència i qualitat tècnica, però també haurà
d’eludir, i això és un tema que ens ho hem de proposar entre
tots, haurà d’eludir qualsevol temptació de demagògia o
d’improvisació.
I parlarem de les infraestructures de proveïment. L’aposta
de actual Govern de les Illes Balears es basa en la coexistència
del cable i del gasoducte, i aquesta doble opció respon al
convenciment que el futur energètic d’aquesta comunitat

p assa, per una banda, per afavorir la diversificació dels
proveïments i de les fonts de consum, el gasoducte, a través,
bàsicament, d’un combustible molt més eficient i sobretot molt
més net; i per l’altra, per garantir la disponibilitat d’una
potència elèctrica suficient amb la qual poder atendre les
demandes de la societat i, de passada, rompre el monopoli. I
així, mentre la interconnexió que existeixi entre Balears i la
península garantirà la diversificació abans esmentada i es farà
amb un tipus de combustible d’avantatges tècnics i ambientals
indubtables, la interconnexió elèctrica permetrà disposar d’una
entrada d’electricitat a les illes, que no tan sols suportarà la
potència de generació insular, aportant una major garantia de
p roveïment, el càlcul que tenim és que representarà el 25%, sinó
que també permetrà la integració del mercat elèctric balear en el
conjunt del sistema peninsular i europeu, amb els beneficis de
caire tècnic i econòmic; el que deia de la ruptura del monop oli
de GESA, que d’això se’n deriva.
Les infraestructures de generació també s’han de
contemplar dins les actuacions de planificació i la revisió
energètica. I hem de preveure els nous grups de producció que
garanteixin el proveïment en un futur, atès que és evident que
per una banda tenim que és impossible tenir el proveïment del
gas i del cable en un futur immediat, demà no el tendrem, com
és molt lògic i natural, però per l’altra banda també, s’escurça
la distància entre la demanda que tenim, que està entorn dels
900 megawatts, i la capacitat de generació que en aquests
moments tenim a les quatre illes, o les tres illes, a Mallorca, a
Menorca i a Eivissa d’uns 1.200 megawatts. Per això, s’hauran
de posar en marxa, abans d’entrar en servei el gasoducte i el
cable, almenys quatre nous grups de generació: un, nou cicle
combinat a Mallorca, una turbina de gas a Menorca i un grup
diesel i una turbina de gas a Eivissa.
Finalment, hem de parlar del transport i distribució, en el
planejament hem de parlar de transport i distribució. És
necessari reforçar i en alguns casos, si és necessari també,
ampliar les actuals xarxes de transport i de distribució
energètica, tant de gas com d’energia, perdó, d’electricitat, ja
que és evident que de poc o de res ens servirà la nostra
capacitat de proveïment, tenir una gran capacitat de generació,
si no tenim unes instalAlacions de transport adequades i
mantenim unes instalAlacions deficients i no dimensionades a
les noves infraestructures de proveïment. A Menorca és
conegut que hi ha polígons industrials que s’han de proveir
amb grups generadors; a Mallorca hi ha zones que no es poden
abastar les demandes dels ciutadans, hi ha polígons industrials,
com el de Santa Maria, que no té suficient energia per abastar
les demandes de les empreses instalAlades allà. A Eivissa passa
exactament el mateix, hi ha àrees que no es poden abastar. És a
dir, en aquest moment hem tengut un sobreconsum, les
famílies, els empresaris, els ciutadans consumeixen més, estam
generant més, per tant tenim capacitat per cobrir la demanda,
però el que no està massa bé, el que no quadra i el que fa saltar,
la causa final de la pana de juliol va ser, primordialment, que la
infraestructura de transport i distribució és insuficient. I això ho
haurem de saber assumir, perquè si deixam una d’aquestes
cames en l’aire, deixam el transport, si deixam la regeneració,
faltarà un dels elements bàsics per tenir un adequat proveïment
d’energia als ciutadans.
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Però totes les mesures abans esmentades hauran
d’acompanyar-se també d’una activitat reguladora pròpia de la
comunitat autònoma i adreçada a reforçar encara més les
exigències de qualitat, de servei a les empreses proveïdores. En
aquest sentit, els puc avançar que el Govern prepararà
normativa, possiblement un decret, en el qual es desenvolupin
i adaptin a la realitat de la nostra comunitat les exigències de
qualitat de proveïment contingudes a la legislació estatal.
També, el segon eix era la racionalització i l’eficiència
energètica. El foment d’un ús racional de les diferents fonts
energètiques i l’impuls d’un consum eficient i diversificat és el
segon dels tres pilars fonamentals que articulen la política
energètica que durà a terme el Govern. Es tracta, en síntesi, de
reduir al màxim la utilització de l’anomenada energia primària i
aconseguir que grans sectors de l’economia i de la població
coneguin els avantatges i els beneficis que representa
l’assumpció d’unes bones pràctiques energètiques. Dins
aquest programa de racionalització i eficiència energètica, tenim
previstes una sèrie d’actuacions: per una banda, el Pla
d’eficiència energètica a edificis públics i també a grans
consumidors, establir, executar un Pla d’eficiència energètica en
els edificis públics de titularitat autonòmica i també en els
projectes dels nous edificis que promogui el Govern. Jo crec
que és el primer que hem de fer, per una raó molt elemental, i
tothom defensa, i el Govern el primer, si tant volen, però si
tothom defensa l’eficiència energètica, l’estalvi energètic, és
lògic que qui doni exemple sigui l’administració, el Govern, els
consells insulars, els ajuntaments, etcètera, per tant hem de
posar mans a l’obra, que se sol dir, i començar a fer feina en
aquest sentit, el primer la comunitat autònoma. I per això
començarem elaborant auditories energètiques per intentar
obtenir una radiografia dels consums i de les instalAlacions
actuals per a posteriorment planificar una sèrie d’actuacions
adreçades a estalviar i a optimitzar l’ús de l’energia. Però aquest
inici dins l’administració autonòmica, doncs també s’ha de
promoure a la resta d’institucions, consells i ajuntaments, com
els dic; i de fet, dir-los que aquest conseller ja ha estat
comentant o parlant amb algunes institucions municipals que
tenen interès en això. I també, perquè no, fer auditories
energètiques, oferir auditories energètiques a les empreses que
puguem considerar com a grans consumidors: hostaleria, grans
comerços, etcètera.
Dins aquest programa general de racionalització i eficiència,
també tenim previst redactar una normativa adreçada a
aconseguir uns estàndards d’eficiència amb les instalAlacions
d’enllumenat públic i ornamental en vistes a evitar que la llum
projectada es dispersa i minimitzi les possibilitats de
contaminació lumínica de l’atmosfera. I després, com és molt
natural, doncs incentius, ajudes a inversions de racionalització
energètica, a través de substitucions d’instal Alacions
d’ilAluminació pública, a través d’ajudes a l’adquisició
d’electrodomèstics, etcètera.
Redactarem també i aprovarem una normativa adreçada a
desenvolupar les eines i els procediments adients per atorgar
certificats de qualitat energètica als edificis. I crearíem també
una marca de qualitat sobre la gestió i l’ús de l’energia a la
nostra comunitat, on es puguin identificar els edificis, les
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institucions, les empreses que apliquin bones pràctiques
energètiques a les seves activitats.
La utilització de les anomenades energies renovables per
part dels ciutadans i de les empreses de les illes està encara
molt allunyada de les quotes d’utilització que serien desitjables.
El gran desconeixement sobre les possibilitats d’accés a aquest
tipus d’energies, les fortes inversions que requereixen la seva
instalAlació i que no entra aquest tipus, aquestes quantitats,
dins la lògica del mercat, són probablement els motius que
expliquen el desfasament existent entre el que tenim i el que
hauríem de tenir. Però és clar que la utilització d’energies
renovables constitueix un bé social de primer ordre que genera
un doble benefici: per un costat, la reducció de la despesa
energètica, i per l’altre, un menor impacte ambiental.
Dins aquest eix, una de les actuacions, tenim diverses
actuacions, és fer campanyes d’informació i difusió i
sensibilització adreçades als usuaris; suport a les inversions en
energies renovables i també experiències pilots relacionades
bàsicament amb instalAlacions d’energia fotovoltaica, eòlica,
refrigeració amb aigua de la mar a baixa temperatura i generació
a partir de residus de fusta. De tota manera, jo crec que valdria
la pena deixar ben clar que d’igual manera que és
responsabilitat i voluntat de l’administració establir mesures i
polítiques encaminades a augmentar l’ús de les energies, amb
els percentatges màxim que puguem assolir també ho és, i ho
hem de deixar clar, i és responsabilitat de l’administració, que
ho hem de fer sobre objectius i possibilitats reals. En aquest cas
vull deixar ben clar que la política dins aquest àmbit que dugui
a terme la conselleria, s’allunyarà de plantejaments demagògics
i, en conseqüència, reals; i partirem del coneixement d’una
realitat marcada per un territori insular, abundant en energia
solar, però escàs en recursos hidràulics i eòlics. És molt fàcil
parlar de segons quins tipus d’energia, però els qui no podem
realitzar-la és fer un brindis al sol, i en el que hem de treballar és
en l’energia que ens pot prestar el que tenim a la nostra
comunitat.
Dins la Direcció General d’Energia es crearà un nou institut,
que serà l’Institut Balear d’Energia, i es farà a través de la
modificació de l’IBAE, i es passaran el que eren les
competències o la feina de l’espai energètic a un nou institut,
que es dirigirà des de la Direcció General d’Energia. Quina
finalitat tendrà? Bé, per una banda, informació i difusió de tot
el que els he explicat i també assistència als ciutadans. Hi haurà
aspectes que els ciutadans necessiten saber, com per exemple
la liberalització del sector elèctric; la possibilitat que, a través
del Decret d’extrapeninsulars els ciutadans hem de pagar les
mateixes tarifes que paguen a la península, és molt previsible,
és molt possible que qui hagi d’informar realment no tengui
massa interès. Això és bo, és bo que hi hagi algú, com serà
l’Institut Balear de l’Energia., que assessori, que recomani, que
ajudi els consumidors per a aquest tipus i defensi els seus
interessos. També passarà a ser l’organisme encarregat
d’elaborar els continguts i de desenvolupar eines i programes
per donar a conèixer als professionals del sector els nous
conceptes de disseny, tecnologies i qualsevol altra relacionada
amb l’ús i la gestió de l’energia; seran les ajudes que els
comentava sobre l’adquisició d’instalAlacions o d’elements de
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baix consum, doncs que tramiti aquestes ajudes, i que farà
també assessorament i seguiment energètic.
I per acabar, tancam amb la Direcció General d’Indústria.
Crec que garantir la seguretat de les persones, mitjançant el
control exhaustiu de l’establiment i el funcionament de les
instalAlacions i d’infraestructures de caire industrial i exigir el
compliment de la normativa, que garanteixen la qualitat dels
serveis, del proveïment de recursos hídrics, elèctrics, gasístics,
etcètera, als ciutadans de la comunitat autònoma, com és molt
natural, són dues de les principals funcions que té assignades
la Direcció General d’Indústria i per tant els criteris que han de
presidir les actuacions d’aquest departament.
A diferència d’altres direccions generals que integren la
conselleria, les característiques i funcions d’aquesta estructura
administrativa, fan que es tracti d’una direcció general exempta
de grans projectes d’inversió, però no li resta cap mica
d’importància a l’activitat diària i quotidiana que du a terme el
personal d’aquest departament, i que descansa sobre tres
aspectes principals: registre, tramitació i inspecció. No cal
oblidar, en aquest sentit, que aquesta direcció general és la que
du a terme la tramitació de tots els expedients relacionats amb
les instalAlacions de caire elèctric i de caire industrial.
Per aconseguir els objectius esmentats, la direcció general
du a terme tres línies bàsiques d’actuació: una, la simplificació
i agilitació de la tasca de tramitació administrativa per complir
amb la Llei de liberalització industrial; dos, la millora de la
formació tècnica dels professionals del sector industrial, i
finalment, reforçament de les tasques de control i d’inspecció
relacionades amb la instalAlació d’infraestructures i projectes
industrials. I és precisament dins l’apartat de reforçament del
control i de la inspecció on s’emmarca un dels aspectes més
nous de la direcció general, com és la creació d’una nova unitat
inspectora, la Unitat de Control i d’Inspecció, que s’afegirà als
dos òrgans de servei ja existents: infraestructura industrial,
aigües i ordenació minera i seguretat industrial i minera. Aquest
organisme tendrà com a finalitat principal garantir el màxim de
control de seguretat a les instalAlacions de caire industrial i
supervisar les tasques encomanades a les anomenades
empreses colAlaboradores administratives, sobre les quals, i
arran de l’entrada en vigor de la normativa de liberalització
industrial, recauen els treballs de control de les instalAlacions
industrials.
Jo, senyores i senyors diputats, crec que ja he estat quasi
massa llarg i tot, els deman disculpes per aquesta extensió, però
crec que feia falta que els donàs unes pinzellades, em fa por que
encara hi haurà qualcú que em dirà que no he dit tal o qual
cosa, però era necessari que els explicàs una mica quina era la
política del Govern en aquest sentit. I sobretot que serveixi com
a base de reflexió, perquè estic convençut que entre tots els
membres d’aquesta comissió i el Govern, podrem trobar millores
al que els acab d’exposar. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els

grups parlamentaris puguin preparar la formulació de les
preguntes o observacions; per la qual cosa, es demana als
portaveus si volen suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar.
Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
intervé en Miquel Ramon i Juan, per un temps de 10 minuts.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Conseller, una
altra vegada en aquesta cambra i una altra vegada ocupant una
responsabilitat molt semblant a la que havia tengut
anteriorment. Bé, de l’exposició del programa de la seva
conselleria jo diria que és una exposició bàsicament continuïsta
del que es feia en el Govern anterior en tot el que fa referència
a comerç, promoció industrial o indústria, per tant no en diré
gran cosa; allà on evidentment no és continuïsta és a la part
d’energia.
En tot cas, de comerç, dues qüestions que m’han cridat
l’atenció i que m’agradaria que m’explicàs una miqueta més. Un
dels seus objectius importants que ha marcat quant a comerç,
és l’elaboració del reglament de la Llei de comerç. Per tant, i jo
supòs que això vol dir que no pensa fer una llei nova de
comerç; que no pensa derogar aquesta i que hi hagi una nova
llei de comerç. M’agradaria, en tot cas, crec que ha fet
declaracions a la premsa en aquest sentit, que formalment, aquí,
en seu parlamentària, digués si això es així. I si això fos així,
m’agradaria també que respongués una pregunta concreta: la
pregunta és si considera que l’actual Llei de comerç és
constitucional o és inconstitucional? Perquè, si fos
institucional, m’imagín que vostè, que és un constitucionalista,
no com Ibarretxe, Madrazo i d’altres males herbes que no ho
són, supòs que vostè no defensaria que s’aplicàs o que es fes
el reglament d’aquesta llei. Bé, acabant, simplement li deman
aquestes concrecions en el tema de comerç.
Entrant en el foment industrial, el sòl industrial, d’entrada
m’ha agradat molt sentir de vostè una cosa i és que el sòl rústic
no és per ubicar-hi indústries, si a més m’afirmés que no és per
fer urbanitzacions encobertes, vaja tendríem un consens ja que
vostè ho demana quasi total en el tema del sòl rústic, però com
que no és l’objecte d’aquesta compareixença, és una cosa que
ha dit de passada. La qüestió del sòl industrial i aquí parèntesi,
dir que en aquests 4 anys que s’han fet lleis restrictives,
moratòries i altres coses, crec que mai, si no m’equivoc,
afectaven en el sòl industrial. Per tant, la manca de sòl
industrial no seria causa d’aquests darrers 4 anys, simplement
com a parèntesi, vendria de més enrera. Allò que no cap
d’entendre és si parla de fer una modificació legislativa, de
donar facilitats perquè la iniciativa privada tiri endavant, vostès
que són molt liberals, és que semblava desprendre-se, cosa que
em sorprendria d’un partit tan liberal com és el seu, com que la
iniciativa pública hagués d’intervenir de cara a que hi hagués
sòl industrial i fins i tot, a la construcció d’aquestes naus
modulars. Res m’agradaria que..., tal vegada som jo que no ho
he entès prou bé que m’ho concretés, que m’ho expliqués.

ECONOMIA / Núm. 2 / 18 de setembre del 2003
Respecte el tema de l’energia, allà on sí hi ha més canvis, he
de dir que personalment estic bastant despistat, jo estaria
d’acord amb vostè que hem de fugir de la demagògia i que hem
de cercar el consens, bé ja em sembla bé, però jo crec que abans
també hauria estat bo fugir de la demagògia i cercar el consens.
Simplement també una altra pregunta concreta per veure si ens
anam entenent i si parlam del mateix. Miri, vostè creu que
complir els compromisos de Kioto i demanar que es compleixin
és fer demagògia? No ho sé per entendre-nos. Bé la meva
confusió sobre el tema per on ve? Vegem si jo no m’he perdut
massa, a les èpoques anteriors en què governava el PP es varen
fer no sé quants d’esborranys de plans energètics, en els quals
una vegada s’optava pel cable, s’altre pel gas, però mai
aprovaren cap pla energètic. Quan el Govern del pacte aprova
un pla energètic allà on s’opta pel gas i pel gasoducte, la crítica
fonamental ve per part del Partit Popular, no en qüestionar
l’opció gas sinó que diu, no podem fiar-ho tot del gasoducte
sinó que hem de preveure la via d’arribada del gas en vaixells
i l’estació regasificadora.
Llavors tenint en compte la insistència que fa el portaveu
del seu grup el Sr. Huguet en aplicació del programa, citant a
més a n’Anguita, programa, programa, programa, he mirat el seu
programa autonòmic i no he sabut trobar una línia sobre el pla
energètic, la veritat és que al que presentàrem en el Consell
d’Eivissa i Formentera sí que en deien, deien que Eivissa
s’havia d’unir amb cable, no es sabia si s’havia d’unir a
Mallorca o amb la península, o amb l’Alger, però que Eivissa
s’havia d’unir per cable elèctric, això sí. Vull dir que davant
tants de dubtes que hem tengut històricament sobre el tema,
davant que qüestionaven que no es preveiés l’arribada en
vaixell del gas i de bones a primeres surten unes iniciatives,
vostè demana que no improvisem i que no facem demagògia.
Unes iniciatives que jo no les he vist previstes enlloc abans,
que no sé quin suport econòmic tenen, diuen que han anat a
Madrid, ara tenen molt bona relació i que Madrid pagarà, aquí
s’havia dit una i una altra vegada que Madrid no pagaria el
gasoducte i que a més no l’havia de pagar. Ara sembla que tal
vegada paguin gasoducte i enllaç elèctric. No sé, m’agradaria
que digués quins compromisos concrets, en documents i fons
de finançament té per a aquestes alternatives.
Després altres qüestions que hi tenc dubtes. Sempre els
defensors de l’enllaç elèctric havien dit que l’enllaç elèctric era
Dènia- Eivissa i després Eivissa- Mallorca. Ara de cop i volta
pareix que la cosa és Tarragona- Mallorca, que diuen que és
més llarg i més car i Mallorca- Eivissa. Quins, ja que no hem
d’improvisar, estudis rigorosos s’han fet per veure que aquesta
és la millor opció? Després una altra cosa, jo ho he vist en
premsa, possiblement el periodista no va informar prou bé, però
com que no em consta que hi hagi cap declaració oficial, si fos
un error del periodista m’agradaria que m’ho desmentís, però la
cosa era que el gas passaria per l’illa d’Eivissa, però la
travessaria per anar a Mallorca, que no seria aprofitable, que no
seria aprofitable per als ciutadans. Això ha sortit publicat i que
jo sàpiga no ha estat desmentit... perdó... Exacte, seria una
escala dins el trajecte perquè la part submergida no fos tan
llarga. Ha sortit publicat i no s’ha desmentit i aquí s’improvisa
a una velocitat tan gran, no, no, si aquesta informació estava
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equivocada m’agradaria que vostè formalment la desmenteixi i
digui que això no és així, que ja m’agradaria.
I després m’ha agradat que parlés també que hi ha un
problema de xarxes de distribució perquè la veritat és que avui
dia la producció, els nivells de consum i per a unes pujades en
els més immediats anys seguint la mateixa tendència, ara la
capacitat de producció és suficient, però efectivament les
apagades importants que s’han produït a l’illa de Mallorca de
manera repetida i que han afectat Menorca perquè estava
connectada, són de xarxes de distribució, tal vegada s’hauria
primer de tot fer xarxes de distribució. Dir-li que això tampoc és
una novetat tan grossa, les altres bandes del món, és a dir,
l’apagada de Nova York i la costa Est d’Estats Units sembla ser
que també eren xarxes de distribució no problemes de
producció. Per tant, segurament primer s’ha d’arreglar aquest
altre problema i si vol consens, vol estudis, no vol improvisació
pensar-se una mica més les altres qüestions perquè, a més si no
estan resolt els temes, ja per acabar i fer-li una petita broma que
bé no és tal. Ja que vostè i jo som eivissencs, miri allò de
“virgencita que me quede como estoy”, Eivissa i Formentera no
han patit aquests problemes, no han tengut aquestes apagades
per no estar connectats amb Mallorca, Menorca sí que ho ha
patit. Per tant, si no es resolen problemes de base, aquesta unió
tal vegada ens doni més inconvenients que avantatges.
Res més gràcies i esperar que sigui el més concret possible
en les respostes.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari del PSMEntesa Nacionalista intervé el diputat Sr. Pere Sampol i Mas
també per un temps de 10 minuts.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per les
explicacions i per la presentació del nou equip de la conselleria
que ha sofert algunes remodelacions, bàsicament la més nova
és la incorporació d’energia, particularment crec que pot
funcionar perquè hi haurà una major coordinació, especialment
amb la Direcció General d’Indústria.
Bé passaré per damunt dels programes de comerç i de
promoció industrial perquè m’han sonat bastant i dedicaré el
temps en vista que ja és un poquet tard a algunes inquietuds
que tenim en temes d’energia, bàsicament. Bé el tema més nou
és la presentació de la revisió del Pla energètic de les Illes
Balears que haurà d’incorporar el subministrament amb cable,
ara jo sobretot d’allò que he vist publicat allò que em preocupa
és el calendari, sobretot aquest horitzó de l’any 2011 i amb la
intenció, és a dir, aquesta setmana passada ens vàrem
entrevistar amb el President i ja li vàrem expressar la
preocupació, ens va expressar la voluntat de dur a terme les
dues iniciatives en el mateix temps, cable i gasoducte. A mi em
preocupa particularment el tema perquè en aquest moment
tenim un sistema de producció energètica que funciona molt en
precari, bàsicament perquè l’empresa subministradora va optar
per gas, seguint les indicacions de l’anterior Govern, allà on
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s’havia fet una aposta decidida pel gas natural i
provisionalment tenim les noves turbines de cicle combinat que
estan preparades per funcionar amb gas natural, que funcionen
amb gasoil que és un combustible que contamina més, que no
és tan eficient energèticament, que és molt més car i que ja ha
provocat i provocarà avaries en aquestes turbines.
Clar, vostè mateix ho ha reconegut, de cada vegada s’acosta
més el sostre de consum amb la capacitat de generació i si aquí
hi afegim que aquestes turbines funcionen tan en precari i amb
risc d’avaries, diferir la solució l’any 2011 em sembla temerari.
Aleshores la nostra postura és que ja està bé estar connectats
amb cable, però s’hauria de donar prioritat al gas natural i dins
aquesta previsió del gas natural hem de pensar que el sistema
permetria no només produir energia elèctrica amb l’energia
convencional més eficient des de tots els punts de vista, sinó
que ens permetria estendre la xarxa de gas natural a les distintes
poblacions, algunes poblacions ja han començat a fer
inversions en infraestructures, Artà per exemple, a Inca i Maó
ho estan estudiant i per tant, aquesta seria una gran notícia per
a tots els consumidors si amb els anys, això és un projecte a
llarg termini, podríem fer arribar la xarxa de gas natural
pràcticament a totes les poblacions de totes les Illes. Aleshores
li demanaria el calendari i sobretot si comparteix aquesta
inquietud meva.
Un altre problema, que en aquest cas m’hi vaig trobar més
jo que no el conseller d’Innovació i Energia i que és el transport
d’energia. Vostè sap que consells insulars, ajuntaments estan
modificant normativa i opten per soterrament, prohibint en les
seves normes les esteses elèctriques aèries que, compartesc la
preocupació, provoquen un impacte paisatgístic important. De
cada vegada més ens trobam amb oposició de particulars que
no volen esteses, especialment d’alta i mitjana tensió, prop dels
seus habitatges i el sòl rústic de cada vegada està més ple
d’habitatges. Aleshores si preveu cap programa per
subvencionar el soterrament perquè normalment és de 3 a 4
vegades superior el pressupost a una estesa elèctrica i
naturalment la companyia subministradora no vol assumir
aquestes despeses en solitari. Havien presentat projectes per
cofinançar amb l’ecotaxa en aquest nivell, però vostè no trobarà
aquests recursos de l’ecotaxa, haurà de cercar altres vies.
Ha parlat de què vol fer una aposta decidida per fomentar
les energies renovables, ha parlat d’auditories energètiques als
ajuntaments, pensi que no conec el cas d’Eivissa, ni el de
Menorca, però el Consell de Mallorca ja té un programa
d’auditories energètiques als ajuntaments. Això s’hauria de
coordinar per no duplicar, s’ho miri i en parlin amb el consell. I
també voldria saber si assumirà tots els programes d’energia
renovables que estaven dividits entre Medi Ambient i Energia.
Jo sempre he estat partidari d’unificar-los a una o a l’altra
banda. Allò que feim és que tenim despitats tan els particulars
com les empreses que es dediquen a això perquè no optimitzam
al màxim de resultats. M’és igual allà on es posin, però la meva
opinió seria que s’unifiquessin els programes de foment
d’energia renovables, ja sigui Energia o ja sigui a Medi
Ambient.

I finalment, ho he deduït però voldria saber si continuarà el
projecte de l’AUDIT, vàrem aprovar el decret a final de
legislatura i en colAlaboració amb l’Institut de Desenvolupament
Industrial hi havia el programa de liberalitzar tramitacions
administratives a través de l’AUDIT i esper que continuï aquest
projecte que estava acceptat pràcticament per tots els sectors.
I res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Intervé per part del Grup Parlamentari
Socialista el diputat Sr. Valentí Valenciano i López per deu
minuts.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, agrair-li la
compareixença també i agrair-li el seu to conciliador, alguna
vegada una mica irònic, però tot ell entra dins del debat
parlamentari no? S’han detectat unes certes ironies.
Bé jo li voldria començar dient que vostè ens ha explicat
quines línies pensa dur la seva conselleria, unes línies molt
genèriques, tots estam d’acord en què s’ha de donar suport a
la indústria i al comerç, tots estam d’acord en que s’han de
modernitzar perquè tenen problemes estructurals, però clar
d’aquí no han passat molt tampoc. Jo ja sé que estam a principi
de legislatura, estam a l’inici, encara no tenim els pressuposts
elaborats, però l’interessant seria veure quina és la situació,
quines mesures proposam i quins són els objectius perquè
realment la indústria, per exemple per parlar d’una cosa té uns
problemes concrets, no d’ara, fa molt de temps, 20 anys per
exemple i allò que observam és que en 20 anys després d’haver
duit algun tipus de política i el sector continua perdent pes poc
a poc, té alguna repuntada, però bé. Aleshores això què vol dir?
Vol dir que tal vegada ens hauríem de plantejar dur una política
diferent i més decidida perquè la situació si l’analitzem no des
d’un punt de vista conjuntural de 2 anys, sinó amb una llarga
perspectiva allò que veim és que de cada vegada el que té més
pes és el sector serveis. Això per una banda. I per una altra
banda clar, si no hem fixat uns objectius i unes coses concretes
i parlant de genèrics, amb els genèrics jo crec que tots els grups
parlamentaris hi estam d’acord, tal vegada no estarem d’acord
amb el tipus de medicina. Per tant, en aquest sentit poca cosa
podem afegir a allò que vostè ha comentat.
Ha especificat una cosa més en el tema d’energia, és l’únic
que ha concretat una mica més i bé, en principi semblava que hi
havia un dubte dintre del PP si el gas havia de venir per
gasoducte o havia de venir a través de vaixells, amb una planta
regasificadora, el conseller diu que vendrà amb gasoducte, per
tant, ja tenim una notícia important perquè el gasoducte no
només durà gas per produir, com ja s’ha comentat aquí, sinó
que també pot servir per dur gas a diferents ciutats i anar
posant gas-ciutat a molts de pobles. I això a la vegada incidirà
en una cosa que no s’ha comentat que seria en disminuir el
consum elèctric perquè hi hauria moltes coses que podrien
funcionar amb gas, empreses i fins i tot, podríem pensar en
calefaccions que funcionarien amb gas i no funcionarien amb
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electricitat, la qual cosa seria molt menys contaminant i un gran
avantatge. Per tant, en aquest sentit és una bona notícia, però
aquesta notícia jo crec que l’hauria de complementar dient que
com que hi ha el Pla director sectorial aprovat i està previst el
gasoducte, el posin en marxa ja perquè es pot fer tot d’una i
tenim un problema elèctric, com vostè ha dit, que la demanda,
o sigui allò que la gent consumeix de cada vegada s’està
acostant perillosament a l’oferta, per tant, hem de donar
solucions no al 2011 sinó que hem de donar solucions ràpides
i aquestes solucions es poden donar. S’ha d’estudiar el cable?
Que s’estudiï el cable, però el gas el podem dur tot d’una, per
tant, aquest problema el podem resoldre immediatament. Això
és una primera qüestió que jo crec que és molt important.
Per altra banda li comentava açò de les ironies perquè així
com va dir vostè en unes declaracions que no era un romàntic,
ha semblat voler dir que eren uns romàntics els que creen en
certa mesura en les energies renovables. I m’ha sorprès una
mica perquè en el seu programa electoral és en allò que aposten
vostès, de 5 paràgrafs que parlen d’energia, per cert està dins
política mediambiental i no hi ha cap apartat d’energia, tal
vegada per açò no ho han trobat, d’aquests 5 paràgrafs en
dediquen més d’un a energies renovables dient que ho
p otenciaran. Per tant, en aquest moment les energies
renovables són un 1% de la producció i a mi m’agradaria que
vostè concretés una mica més, d’aquí 2 anys quin percentatge
hi haurà de producció? O sigui quina és aquesta aposta que
feia el Partit Popular per a aquest tipus d’energia i per a la
disminució de la despesa? Perquè clar, aquí les persones que
estam a l’oposició de la mateixa manera que varen fer vostès a
la passada legislatura tenim una doble funció, primer defensar
la nostra opció i proposar allò que nosaltres creim que és millor,
però per una altra banda també hem de controlar l’Executiu
perquè si es presenten amb un programa electoral, es suposa
que açò és un contracte que tenen amb el seu electoral i algú
els ha de dir escolta allò que tu vares prometre ho has de
complir. Per tant, en aquest sentit del programa electoral del
Partit Popular parlaven sobretot, el tema del cable era una
simple frase i d’allò que es parla molt és disminuir la despesa i
energies renovables. Jo crec que vostè avui hauria d’haver
estat més, no sé si més valent, però com a mínim més explícit i
no ho dic per a mi, sinó que ho dic per al seu electorat perquè
si això forma part del bagatge, com recordaven aquí d’allò que
va dir el seu portaveu que aplicarien programa a programa, jo
esperava avui com a mínim en referència aquest programa, a
part d’energia que hi hagués una acció molt més decidida i
contundent.
Més coses a comentar, és molt difícil concretar en res, vostè
per exemple ha parlat de coses que són interessants, centres
tecnològics. És un tema que en parlàvem fa 15 anys, en 15 anys
de centres tecnològics en varen fer un perquè l’INESCOP ja hi
era per aquí perquè era una delegació de València. L’ITEP hi era
des de temps immemorials, per dir-ho d’alguna manera, l’únic
que s’ha fet nou és el de la fusta de Manacor. M’agradaria que
ho concretessin una mica més, tal vegada no ho té acabat de
perfilar perquè no fa tres mesos que vostè està a la conselleria
i òbviament no se li pot demanar tampoc impossibles. Per tant,
allò que esperam almanco per part del nostre grup és que en
una futura compareixença ens marqui més un calendari, quins
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són els objectius, un calendari quantificat, mitjançant aquestes
inversions volem aconseguir aquestes coses, que la indústria
tengui aquest pes, que es pugui mantenir d’aquesta manera i
unes coses molt més concretes perquè avui, com ja li he dit,
l’única cosa que s’han fet són coses molt genèriques.
I una última pregunta que també fa referència al seu
programa i és el recinte firal. M’agradaria que vostè expliqués
si pensa fer recinte firal, no a Manacor a Palma, si no el pensa
fer, si pensa seguir l’anterior projecte o en fi, és un tema que
també estava en el seu programa, però no només perquè estava
en el seu programa sinó perquè és un element important i
dinamitzador. Per tant, crec que en aquest sentit seria molt
interessant que ho comentés i que veiéssim quines són les
intencions que té. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Intervé per part del Grup Parlamentari
Popular el diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc des del Partit Popular
volem donar les gràcies al Sr. Conseller per la seva
compareixença, igualment també als alts càrrecs que
l’acompanyen. Donar-li les gràcies també per aquesta exposició
que ens ha fet i per l’explicació que ha fet dels programes i dels
objectius que vol dur a terme. Dir-li que el Partit Popular serà un
colAlaborador d’aquesta conselleria, però dir-li també al mateix
temps que la nostra missió fonamental serà vetllar perquè el
programa electoral, pel qual ens hem presentat en aquestes
eleccions, es dugui a terme. Donar-li les gràcies per a aquesta
exposició que ha fet, com ja he dit en el principi d’aquesta
intervenció, que no perquè siguin programes i objectius
coneguts, no de bades idò són l’herència que va deixar el Partit
Popular al pacte de progrés d’aquesta darrera legislatura, però
jo l’encoratj Sr. Conseller, l’anim perquè intensifiqui els seus
esforços i que intensifiqui també i augmenti aquests medis que
fan falta per poder dur endavant aquests objectius que s’ha
fixat i que ens ha explicat.
Dins la Direcció General de Comerç Sr. Conseller,
efectivament la conselleria és bàsicament una conselleria de
foment i tots els mitjans de què disposa han de ser precisament
per fomentar el comerç, per fomentar també la indústria i
sobretot, per ajudar a la petita i mitjana empresa. Pens, Sr.
Conseller, que és urgent la redacció del reglament de la Llei de
comerç, vostè mateix ho ha dit i jo estic totalment d’acord amb
vostè en aquesta urgència, precisament per clarificar tots
aquests extrems que en aquest moment ens queden una mica
enlaire, sobretot allò que fa referència a la normativa municipal,
saber allò que és proximitat d’un mercat dins el municipi per allò
de si el comerç pot tenir obert o tancat, aquests extrems que fan
referència també a l’horari comercial de si poden obrir o no els
diumenges. En definitiva queden tot un seguit d’extrems a l’aire
i que és urgentíssim poder tenir aquest reglament per fixar unes
lleis, unes regles de joc tan necessaris dins aquest sector. Crec
que és un bon impuls aquest que vostè ha anunciat de la marca
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de qualitat i jo l’encoratj Sr. Conseller que iniciï urgentment
aquest objectiu que vostè ens ha anunciat.
Dues preguntes curtes dins el subsector que és el comerç,
una d’elles és el tema de les rebaixes. Si vostè pensa modificar
o no la data de les rebaixes, crec que va ser un dels fracassos
del passat Govern de l’anterior legislatura i és urgent idò
augmentar, millor dit cercar tots aquells medis que fan falta
perquè el comerç recuperi la pèrdua de vendes que ha tengut
aquests darrers anys, crec que és bàsic ajudar a la petita i
mitjana empresa, però dotar-la de tots aquells instruments que
pugui recuperar vendes, com ha dit fa un moment. En promoció
industrial, el felicit per aquesta iniciativa que ha tengut i que
ens ha anunciat la seva posada en marxa de les certificacions de
qualitat, però sobretot en l’ajuda que vostè diu que farà o que
donarà a la petita i mitjana empresa precisament per aquesta
dificultat que té de dur el seguiment de la normativa ISO. És
veritat que a vegades és bo de fer aconseguir aquesta
certificació de qualitat, però aquí on realment hi ha la dificultat
és en el seguiment. Ha anunciat que potenciarà també la creació
de nous centres tecnològics, vull suposar idò que aquests
nous centres tecnològics alguna cosa tendran a veure amb
aquest seguiment de les certificacions de qualitat, o per ventura
no, no ho sé.
Foment del sòl industrial, és urgentíssim. Jo crec que a partir
del 92 allà on hi va haver una gran crisi econòmica, hi va haver
un excedent de sòl industrial que després dins el 95, 96 hi havia
sòl industrial, però avui no hi ha sòl industrial. Jo crec idò que
aquesta iniciativa també és urgent per dos conceptes. Primer
per allò que només fa referència al sòl industrial, però també pel
segon punt que vostè ha apuntat i és poder ajudar a aquells
municipis, sobretot d’interior, que no tenen cap polígon de sòl
industrial i que fa que moltes vegades les indústries hagin de
sortir, amb la qual cosa aquests municipis perden pes econòmic
pel que fa referència a la indústria. El Sr. Valentí Valenciano li ha
demanat també sobre el recinte firal. A nosaltres des del Partit
Popular també ens interessa perquè ja hem feien campanya
electoral a la passada legislatura, no en aquesta campanya
electoral. Crec que és un tema pendent que té aquesta
comunitat i a més jo voldria juntar el recinte firal amb el palau de
congressos. A veure si pensa que anirà junt una cosa i l’altra,
si el palau de congressos pensa que ha de ser iniciativa de
l’Administració o sigui més bé iniciativa de l’empresa privada.
I també ubicació, si té cap ubicació pensada, es pensava
inicialment a la passada legislatura amb el Polígon de Llevant,
la façana marítima que vol millorar l’Ajuntament de Ciutat o
també s’ha parlat, crec recordar, del Port de Palma. No sé si hi
ha ubicació, però crec que el més important és que faci ja.
I vaig ràpid. En el tema d’energia jo el vull felicitar Sr.
Conseller per aquest acord que es va prendre el mes de juliol i
a més a més possibilitar aquesta modificació del Pla energètica
i no estar tancats en banda, com semblava que s'estava la
passada legislatura, erre que erre, només amb el gasoducte,
sinó que, a més a més, aquesta revisió possibiliti també el tema
del cable.

M'agradaria que explicàs, si és possible, aquesta
coexistència entre el gasoducte i el cable. Quin percentatge
durà un i un altre quant a producció.
També m'interessaria saber si ja han fet passes per firmar el
decret bilateral entre el Govern central i el Govern autonòmic pel
que fa referència, crec que és el decret extrapeninsular, em pens
que l'anomenen malament, no sé si és així o no, m'agradaria
saber en què afectaria, si no s'arribàs a un acord, i sobretot a
veure si està assegurada la subvenció a la producció energètica
a Balears i en què afectaria el cable i el gasoducte, si la
producció per gas si també estaria subvencionada o si seria
competitiva quant al que fa referència a l'enganxada amb el
cable, ja que d'aquesta manera, amb el cable, estaríem dins la
xarxa energètica comunitària, mentre que amb la producció
energètica per gas, a veure si també hi estaríem o no i quina
solució li donaríem. Crec que l'alliberament del sector energètic
és bàsic, i nosaltres, el Partit Popular, apostam per això
enormement.
La línia de transport crec que sí, crec que és urgent i crec
que coincidim tots els grups parlamentaris. S'ha parlat també del
soterrament d'aquestes línies, però jo li demanaria a veure si ha
pensat la possibilitat de fer un pla de soterrament municipal. Sé
que hi ha municipis, concret ament el de Formentera, que té
pensada alguna iniciativa en aquest aspecte, i és cert, com molt
bé apuntava el Sr. Sampol, que molts de municipis a les seves
normes i als seus plans generals tenen prohibides ja les xarxes
aèries, amb la qual cosa s'han de fer els soterraments, i jo aniria
per aquí, a veure, ja que a totes les finques s'hi arriba per un
camí, veïnal o públic, si seria possible impulsar alguns plans,
els municipis que vulguin, de soterrament de les seves xarxes.
Em sembla molt bé que en el pla de d'eficiència energètica es
comenci pels edificis públics de la comunitat, i com bé deien,
crec que era el Sr. Sampol, que ja hi ha el Consell Insular de
Mallorca que té un pla en aquest sentit. Jo pens també, Sr.
Conseller, que seria molt important que aquest pla d'eficiència
arribàs a la petita i a la mitjana empresa, tant comercial com
industrial. Ja sé que a l'estalvi energètic d'un gran consumidor
sumada els resultats es veuen molt més aviat, però si pens en
aquest moment en les indústries i els comerços, no ho faig en
el sentit de sumar estalvi, sinó pensant més en el que suposa
per la reducció dins la seva estructura de costs i la seva
competitivitat.
Felicitar-lo, per acabar, Sr. Conseller, perquè aquest govern
hagi unificat la Direcció General d'Energia dins una conselleria
que també té la Direcció General d'Indústria, no debades aquest
diputat, a la passada legislatura, a cada pressupost d'aquesta
comunitat vaig reivindicar que s'unificassin aquestes dues
direccions generals. Veig que aquí hi ha algun diputat que
també l'ha felicitat i jo em sum a aquesta felicitació.
I res més, Sr. Conseller. El Partit Popular estarem a la seva
disposició per ajudar-lo en tot allò que faci falta. Pens que la
nostra ajuda serà petita, perquè coneixent-lo a vostè i coneixent
la seva capacitat i la del seu equip, estic segur que la seva
gestió serà un èxit al front de la conselleria que dirigeix.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller Josep Juan i Cardona.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):
Gràcies, Sr. President. Intentaré, si bé hi ha temes que són
comuns, contestar tots i cadascun dels diferents portaveus.
Sobretot vull agrair el to, com ha dit el Sr. Valenciano, de les
intervencions dels diferents portaveus, com diu ell no exempt es
d'ironia, però això és bo, és bo, perquè és la manera més
civilitzada de dissentit, i a més crec que anima el debat.
Sr. Ramon. Respecte que és un programa continuïsta, em ve
bé, perquè vostès continuaren, també, així que ja em ve bé,
bona part de les iniciatives, si les repassam, veurà que no
vénen de l'any 1999-2003, sinó que vénen d'abans, i veurà
també que hi haurà moltes coses que ara s'acabaran, que ara es
faran, que vénen del període entre el 99 i el 2003, això serà així,
no es preocupi.
Li preocupa si farem una nova llei de comerç. Miri, ja ho
vaig dir públicament i ho reiter aquí, en seu parlamentària, no
farem una llei de comerç nova. Vull recordar-li, perquè sembla
ser que s'ha oblidat una mica, com que passa el temps, un
s'oblida, el Partit Popular va intervenir i en bona part de la llei
ens vàrem abstenir, amb tot el que tractava del règim
sancionador, i ens oposarem només a dos o tres articles, no
record ara si eren dos o tres, per tant li donàrem suport i
evidentment mantendrem aquest criteri. Vull recordar-li que,
precisament, aquest conseller, quan exercia les seves funcions
de diputat a l'oposició fa, fins i tot, promoure alguns acords que
varen ser adoptats per unanimitat d'aquest parlament, d'aquesta
cambra, precisament per ajudar a dur endavant la filosofia i per
dur endavant la idea de la Llei de comerç.
No sabia jo que vostè consideràs inconstitucional el seu
company Madrazo, perillós l'assumpte; però bé, com que vostè
em parla d'aquestes coses i considera que el Sr. Madrazo i el Sr.
Ibarretxe són inconstitucionals i jo som inconstitucional, com
a persona constitucional i respectuosa, respect el que digui el
Tribunal Constitucional, ho respect profundament, per tant jo
esperaré que el Tribunal Constitucional dicti sentència sobre
els aspectes que han estat controvertits, i li assegur que
m'agradi o no m'agradi, respectaré el que digui el Tribunal
Constitucional al respecte. I si és desfavorable per a Balears,
faré tot el possible perquè els principis que inspiraren aquella
llei, amb la qual estan d'acord, no només els comerciants, sinó
bona part de les forces polítiques representades el seu dia al
Parlament, es dugui endavant. Sempre, és clar, respectant la
Constitució.
Respecte del sòl industrial, veig que vostè no coneix molt
la política de sòl industrial que ha dut el Partit Popular en
anteriors governs, perquè si no sabria que les naus modulars
les construïa la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, de
la qual jo era titular al seu moment. Les naus modulars, això que
deia vostè de fer naus per als petits industrials, segons record
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n'hi ha a Inca i no sé si a qualque altre municipi, era a través
d'un conveni on l'ajuntament aportava el solar, la conselleria
edificava les naus i després les lliuràvem a preu de cost, a preu
barat als petits empresaris. Amb això es facilitava que sortissin
les petites empreses molestes del casc urbà i sobretot es
facilitava espai, naus als petits empresaris, i això ho férem i ho
tornarem a fer, i m'agradaria poder fer per tot, i quan dic per tot
no vull dir només a Mallorca, sinó també a Menorca, a Eivissa
i a Formentera, a les quatre illes.
I crec que ho hem de fer i crec que és necessari, perquè avui
en dia, un petit empresari, un fuster, un picapedrer o un
llanterner, el que vostè vulgui, qualsevol petita empresa si se
n'ha d'anar a un dels polígons existents ara, ha de pagar un
preu abusiu, però no és només això, és que vostè es trobarà
que bona part dels pobles de Mallorca o bona part dels
d'Eivissa o de Menorca, no tenen polígon industrial, i això
significa que aquestes petites indústries no tenen dret a sortir
ni a créixer ni a modernitzar-se, perquè se n'han d'anar a un
munt de quilòmetres del seu poble, d'allà on tenen ells la feina
i, per tant, perden tots els seus clients, i on arriben no en
guanyen de nous. Per això fan falta. I li vull recordar. A més,
fixi's quin nivell d'intervencionisme tenim els liberals, que fins
i tot arribaren a es Mercadal a comprar uns terrenys, aprovar la
urbanització, iniciar la urbanització i com a conseqüència
d'aquesta continuïtat, el govern del pacte va acabar d'urbanitzar
i està començant a vendre. I això és un polígon industrial que
em va donar algun que altre maldecap, com sap molt bé el Sr.
Sampol.
D'una manera més seriosa, podem dir que és imprescindible
facilitar sòl, això no significa, com és molt natural, que hi hagi
un polígon a cada lloc, si s'han de crear o no els polígons, s'ha
de veure, han de ser dimensionats, el que no pot ser és cercar
superfícies absurdes, tampoc no podem anar a llocs on ja n'hi
ha, però el que hem de fer és facilitar sòl industrial a les
empreses que ho necessiten. És necessari perquè, si no, tancam
la possibilitat de creixement i de modernització de les empreses.
A més, tenim la conseqüència, i vostè ha quedat molt sorprès,
de no utilitzar el sòl rústic, per dues raons, primera perquè no és
la seva feina, i segona perquè una indústria situada a sòl rústic
no té les instalAlacions, ni la infraestructura ni els serveis que t é
dins un polígon industrial, i això també li resta competitivitat, a
part del mal, com és natural, que es fa a l'ordenació del territori.
Parlava d'energia, i demana si complir amb els compromisos
de Kioto és fer demagògia. Doncs no, el que passa és que el
que diu el pla energètic no és complir amb aquests
compromisos, no, Sr. Ramon, no, com que d'això en parlarem,
possiblement, a la interpelAlació que tenim la setmana que ve, tal
vegada ens podrem estendre més estona, però no, el Pla
energètic de les Illes Balears que no ha aprovat el Govern
actual, està molt per davall d'aquestes previsions. I ara li dic
això, després, si vol, en podem discutir més, a més aquest dia,
com dic, tendrem ocasió de parlar-me, ja en parlarem. No. El que
li dic, Sr. Ramon, és que no hem de fer comèdia ni cap paperot,
ni utilitzar els acords de Kioto o altres coses per voler implantar
aquí coses que són inviables, això sí que li dic, i dir això no
significa no creure en les energies renovables, al contrari, el que
passa és que si les hem d'instalAlar ho hem de fer seriosament,
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i hem d'instalAlar les que realment poden ser útils a la nostra
comunitat. Això valdria la pena tenir-ho en compte.
Li preocupa el finançament del cable i del gas. Finançament
del cable, a través de la xarxa elèctrica nacional. Gas, el mateix,
a través de la xarxa gasística nacional. Per tant, a la comunitat
autònoma de les Illes Balears no li costarà sous. I això és així. A
més, si llegeix la normativa del REB, li explica que això ha de ser
així, i és l'aplicació d'aquesta normativa. Per tant, no ha de tenir
cap preocupació en aquest sentit, del que ens costarà, en
aquests moments s'està parlant, en total, d'uns 100.000 milions
de pessetes, personalment crec que seran un parellet més, crec
que ens sortirà una miqueta més car, calcul que ens sortirà per
uns 120-130, però miri, en aquests moments no és causa ni
problema que signifiqui que el tema vagi endavant o no, a part
que llavors s'haurà de determinar i sabrem molt més exactament,
en el moment que hi hagi el projecte redactat i sobretot quan
s'hagi acabat la feina, perquè vostè sap que moltes vegades
podem trobar més coses. Però el cost l'ha d'assumir la xarxa
elèctrica nacional i la xarxa gasística nacional.
El traçat, no és que hi hagi un traçat, Sr. Ramon. De les
dades i dels informes que tenc i fins allà on arrib, que tal
vegada estic equivocat, n'hi ha quatre, quatre traçats possibles,
tres per la comunitat valenciana, a més, a la còpia que ara vostè
m'ha facilitat per comentar el tema del gas, just li marquen les
quatre opcions del cable, no?, una a Tarragona, una per
Castelló, l'altra per València, i l'altra des d'Alacant. Una de les
opcions que es contempla és la que diu vostè, la que surt de
Tarragona, però no lleva que sigui una o l'altra, i a mi, cregui'm,
a mi no em preocupa si surt de Tarragona, de Castelló, de
València o de Benejama, que surti d'on vulgui, però que vengui,
això és el que importa. I evidentment hem d'entrar dins els
conceptes d'eficiència, de ..., d'acord, sense cap problema, però
l'important, cregui'm que l'important no és això. Per altra banda,
desconec si hi ha projecte fet o no, però el puc remetre, i si no
el té li facilitaré amb molt de gust, a l'estudi del colAlegi
d'enginyers on s'expliquen diferents opcions, hi ha un
pronunciament sobre les diferents opcions, que no
necessàriament ha de ser de Tarragona, i on s'expliquen les
combinacions. Més que res, perquè vostè pugui, si li interessa,
com és natural, comprovar les diferents opcions. Com li he dit,
n'hi ha quatre.
I respecte d'això, permetrà que dissenteixi amb vostè sobre
el que deien els diaris, perquè el que deien respecte del gas era
que "pasa de largo", però de largo no vol dir a lo largo, sinó
que vol dir que el deixa de banda. Jo interpret el que diu el diari
d'aquesta manera. Miri, el gasoducte sortirà, en principi, a no
ser que el projecte tècnic decideixi, per raons tècniques, que ha
d'anar per una altra banda, sortiria d'Alacant fins a Palma. Hi
haurà una derivació cap a Eivissa, però el que no serà per
estalviar canonades submergides serà entrar per un costat de
l'illa i sortir per l'altre i arribar fins a Mallorca, sinó que el tub del
gasoducte que ha d'anar cap a Mallorca, va directe a Mallorca
i després hi ha la derivació cap a Eivissa. No es farà una
aberració d'aquest tipus.
Les xarxes de distribució. En això, com que n'han parlat tots,
faré una exposició una mica més general. És possible que hi

hagi apagades a tot el món, però a mi no em consola ni em
justifica el tema, si als altres llocs tenen apagades, que
s'arreglin, nosaltres ens hem d'arreglar aquí, hem de solucionar
el problema d'aquí, i en aquest moment és cert que s'atraca la
capacitat de producció a la demanda, però en aquests moments
no tenim problema de generació, no és problema de capacitat de
produir, és problema de distribució. És un problema molt seriós
i hi hem de pensar. Però clar, el problema de distribució, de
transport, són qüestions molt tècniques i la gent no hi pensa
massa i, per tant, moltes vegades es prenen iniciatives molt ben
intencionades, però no contemplen el que diu la llei. Per què dic
això? Mirin, perquè el Pla director energètic estableix sí o no
s'han de soterrar les línies, el Pla director energètic, que no va
aprovar el govern del PP, sinó que amb molt de mèrit i amb molt
d'esforç, supòs, aprovaren vostès, diu quines línies s'han de
soterrar i quines línies no, i ho recalc amb una miqueta de força
perquè quedi clar. El Pla energètic de les Illes Balears i una
ordre del conseller d'Innovació i Energia posterior, que el
complementa, l'explica i el desenvolupa, diu que les línies d'alta
tensió no s'han de soterrar, han de ser aèries, i això està escrit,
negre sobre blanc, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Això és exactament així, perquè no hi ha cap línia d'alta tensió
que sigui de distribució, Sr. Valenciano, no n'hi ha cap, totes
són de transport. Sí, les línies d'alta tensió totes són de
transport. Per tant, les línies d'alta tensió, sàpiguen senyors
diputats i senyores diputades, segons la normativa vigent a la
comunitat autònoma de les Illes Balears des de l'any 2000 o
2001, són aèries. Les línies de mitja tensió, ara sí, que siguin de
transport, hauran de ser aèries; les línies de mitja tensió que
siguin de distribució, és a dir que vagin ja a transformadors, per
entendre'ns, o als particulars, i les línies de baixa tensió,
s'hauran de fer soterrades. Aquesta és la normativa aprovada
en el Pla director sectorial, aquesta és la normativa vigent. I tota
la normativa municipal i fins i tot superior, com és la insular,
s'ha d'adaptar a aquestes, a les normes del Pla director sectorial
d'energia, ja que és de rang superior. Vol dir-se que hi ha molts
d'ajuntaments que, de molt bona fe, estan posant aquestes
normes, perquè tenen l'interès de protegir el seu territori o el
t erritori del seu municipi i estan contradient una norma a la qual
s'hauran d'adaptar. Això ens pot agradar o no, a mi no m'agrada
gaire, però la llei no està feta per fer gust, per al gust d'un o del
que la fa, sinó per ser acomplida. I consider que una llei tan
recent i tenint uns defensors com els que va tenir, val la pena
mantenir-la.
Qüestió diferent és si els municipis volen fer els seus plans
de soterrament o els consells insulars. Hi ha precedents. En
aquests moments, el Consell d'Eivissa subvencionava el
soterrament de línies particulars, de la gent que havia de tenir
noves línies cap a casa seva i els les feien fer soterrades, tenien
subvencions, ajudes. Aquestes ajudes es duien a través de la
conselleria de Medi Ambient o d'Agricultura del consell insular,
i així s'hauria de seguir segons els interessos que es vulguin
fer.
Continuarem amb energia, perquè és un dels temes comuns,
dels quatre grups, i així, a la vegada, crec que puc contestar a
tots. Crec que en el tema de línies de transport i soterrament ja
ha quedat més o menys clar.
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Al Sr. Sampol li preocupava el calendari. Parlarem de
calendari. Quan es va parlar i es va fer públic l'acord entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern central, el Govern de
Madrid, es parlava d'Horitzó 2000-11, per què?, perquè el Pla
energètic nacional té aquest horitzó. Això no significava que
haguessin d'estar fetes o les haguéssim de fer en el 2011, sinó
que el termini d'acabada havia de ser el 2011. Nosaltres, què
pretenem? Pretenem que per al 2006-2007, tenguem el
gasoducte instalAlat, que tenguem la connexió ..., perquè la idea
-permetin-me que els expliqui la idea- del cable submarí que
connecti amb la Península, la idea és partir d'Eivissa cap a
Mallorca, de Mallorca cap a la Península, de manera que primer
tendríem connectat tot el sistema elèctric amb un tot sol i no
amb dos, i de Balears després anar ja cap a la Península.
Aleshores, gas, gasoducte a Balears sobre el 2007. Connexió
Eivissa-Mallorca, el 2007, inici i a més tenir començada ja la
connexió amb la Península. I la connexió amb la Península tenirla en funcionament, no vull dir llesta, per al 2009. Aquest seria
el calendari.
Com és obvi, i ho comentava a la primera intervenció, clar,
què passa d'aquí al 2007?, què passa d'aquí al 2009? Idò que per
un costat hem de continuar fent polítiques d'estalvi energètic,
però també haurem de tenir, per un costat, suficient generació,
per això els parlava d'un cicle combinat a Mallorca, d'una
turbina de gas a Menorca i una altra a Eivissa i un grup de
diesel a Eivissa, i, per un altre, també haurem de reforçar les
infraestructures de transport, perquè clar, aquí ens preocupa
molt la capacitat de producció, però tornam estar en les
mateixes, podem tenir tota la capacitat de producció del món, i
si no tenim les conduccions, la xarxa adequada per al
subministrament als ciutadans, és no tenir res. Per això, haurem
de treballar en aquests dos aspectes: assegurar la suficiència de
producció i assegurar-ne les infraestructures.
Li interessava al Sr. Sampol, i també n'ha parlat el Sr.
Valenciano, saber si dúiem el gasoducte, això ens permetria,
també, utilitzar-lo per distribuir gas natural a la població. Sí, sí,
aquesta és una filosofia que compartesc plenament. Qüestió
distinta és que em digui, bé, començarem l'any que ve, no, miri,
primer haurem de dur les instalAlacions, primer haurem de dur el
gasoducte, la primera fase -i ara parl de distribució, no parl de
dur-ho a Son Reus per a la generació-, aquí crec que a Son
Molines hi ha el centre de gasificació per a tota la badia de
Palma, per a uns 80.000 usuaris, no sé si el primer que es faria
seria dur el gas a aquesta zona perquè en lloc d'utilitzar aire
propanat com utilitzam ara, tenguin gas natural, que és molt
més eficient, molt menys perillós i molt més net. A partir d'aquí,
independentment de la capacitat de generació i de la producció
elèctrica, és quan s'ha de començar a parlar d'estendre el gas als
nuclis urbans. Però tam`poc no ens enganyem, hi ha nuclis
urbans on serà molt difícil dur-lo, hi ha nuclis urbans que per
les seves dimensions és aconsellable, bo i fins i tot necessari.
S'haurà de prioritzar i començar pels nuclis urbans de més
població, que faci més accessible aquest subministrament i
després anar baixant. Jo li reconec que, tot i sent un tema
interessantíssim, haurà d'anar molt a poc a poc i haurà d'anar
amb posterioritat a la connexió amb els centres de producció
d'energia elèctrica, i a patir d'aquí, com li deia, a partir de la
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distribució cap a Palma, després començarem a créixer, no
només a Mallorca, sinó també s'han de mirar altres aspectes.
I don la raó al Sr. Valenciano, això permet estalviar capacitat
de generació en tant que hi haurà maquinària o elements que
ara funcionen amb energia elèctrica i no seria necessari que ho
fessin.
I prenc nota del que em diu de les auditories energètiques.
Miri, el que pretenem és com una facilitat, no pretenem, com és
molt natural, posar-nos on fan feina d'altres, les competències
són nostres, però el primer que ha de preocupar al responsable
d'una administració és contribuir que hi hagi colAlaboració entre
les administracions, si el consell insular fa feina d'aquesta,
magnífic. Nosaltres farem quan un ajuntament ens ho demani,
el que sí és clar, i supòs que coincidim és que si l'administració
sempre diu que hem de fomentar l'estalvi energètic i l'eficiència
energètica, l'administració ha de ser la primera a donar exemple
als ciutadans en aquests aspectes. Per tant, el Govern té
l'obligació de dur a terme aquesta política, de facilitar-la a les
institucions públiques, d'entrar, per prioritat, amb els grans
consumidors, perquè és una manera també d'estalviar energia,
i em sembla molt bé el que diu el Sr. Oliver, d'ajudar el petit
empresari per estalvi, no ja d'energia, sinó per estalvi, si tant
vol, de costos. Té raó i és un tema que es pot contemplar i que
podem estudiar-lo, però, com jo li deia, el principi era aquest,
no?, i prenc nota del que em diu i l'incloc a la feina que hem de
fer.
L'UDIT continuarà, sí, la meva idea seria treure una ordre
que complementi el decret que varen treure vostès quan
establien l'alliberament de la tramitació, de manera que
especifiquem quins tràmits s'estan alliberant i què és el que ha
de fer cap administrat per fer aquesta tramitació, per facilitar, per
informar una mica més el ciutadà. Però evidentment, l'UDIT
continuarà i es tirarà endavant, i un dels motius del nostre
interès que hi hagi més control de seguretat industrial és
precisament l'existència de l'alliberament. Nosaltres facilitam, al
màxim la tramitació dels expedients, però a la vegada volem que
hi hagi el màxim de control que les coses es fan conforme llei i
sobretot de cara a la seguretat dels ciutadans.
No crec que em quedi pendent cap tema sobre energia. I del
Sr. Sampol, tampoc. Em queda un petit comentari al Sr.
Valenciano.
Miri, quan parlam, si vostè llegeix, el text de la
compareixença és per informar dels trets de la política del
Govern, no punt per punt de tots i cadascun dels projectes que
el Govern pensa dur a terme. Dic això perquè necessàriament la
compareixença ha de ser genèrica, i jo ja veia algunes cares
d'avorriment, de cansament, en els diputats -fixi's que fins i tot
el Sr. Sampol se n'ha d'anar-, per mor de l'extensió del sermó,
més que discurs, d'aquest conseller. Comprendrà que això fa
que moltes vegades s'hagi de generalitzar.
Però miri, no és qüestió de romanticisme, no vaig dir que no
fos romàntic, aquesta és una qüestió privada, jo vaig dir que no
crèiem en les empreses romàntiques ni en l'economia romàntica,
que no és el mateix, Sr. Valenciano, cregui'm que no és el mateix.
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No és el mateix parlar d'economia que després mirar la lluna
plena i aquestes coses. No, no és exactament el mateix. Jo li dic
i li mantenc, l'economia, quan l'administració té la
responsabilitat d'ajudar, de respondre de l'economia d'un país,
no pot ser una economia romàntica, no pot ser pensar a
mantenir el que és nostre, temes que serien més dignes,
completament dignes de protecció, però més dins la Conselleria
d'Educació, que dins la Conselleria de Comerç i d'Indústria. A
això em referia.
I qui creu en les energies renovables si és més ni menys
romàntic, Sr. Valenciano, fa el que ha de fer. Ja li he dit al sr.
Ramon, que precisament la previsió del Pla energètic de les Illes
Balears, que no és el que ha fet el PP, no parla precisament
d'uns percentatges elevadíssim d'energies renovables, jo el que
li dic és que durant aquesta legislatura farem l'impossible per
lluitar, defensar i promoure les energies renovables. Vostè sap
que en aquest moment la comunitat autònoma de les Illes
Balears deu ser en proporció la que té més metres quadrats de
plaques solars d'Espanya, i això no s'ha fet en quatre anys, eh?,
s'ha fet amb molt més temps. Això vol dir que hi ha una
tendència de fa molts d'anys que treballa en aquesta feina. El
problema, Sr. Valenciano, és que queda molt bé parlar, vesteix
molt bé, és políticament correcte, parlar d’energies renovables
i omplir-se la boca d’energies renovables, i llavors resulta que
a l’hora de la veritat ja no s’aplica tant, i aquí tenim uns
avantatges amb un tipus d’energia renovable, que és la solar,
que hem d’aprofitar al màxim, però llavors tenim una sèrie de
dificultats amb altres energies que també són renovables i que
també serien bones d’aprofitar però que aquí, com que no en
tenim, o no en tenim prou, no les podem aprofitar, i parlar d’això
és perdre el temps.
M’explic: aquí no tenim aigua per fer energia hidràulica, aquí
no tenim prou vent per fer energia eòlica; podem tenir algun
molí d’aquests que pugui proveir un habitatge, però generar, i
sé cert que vostè ara està pensant en un parc eòlic que és a la
seva terra, generar energia eòlica aquí és pràcticament
impossible. L’únic punt que tenim, que Menorca per ser una illa
que rep molt més vent, l’únic punt que tenim d’energia eòlica i
que no compleix els estàndards de rendibilitat és el d’Es Milà;
és un magnífic i brillant projecte, és una cosa perfecta perquè
a més serveix per potenciar, per conscienciar i per fomentar el
tipus d’energia renovable, però sàpiga que si vostè agafa els
estàndards de producció eficient d’energia resulta que
l’estàndard per energia eòlica et demanen 2.500 hores de
referència de producció. El parc d’Es Milà en produeix 2.250,
estam a la vorera però no hi arribam. Això és el que li volia dir
jo quan li parlava d’aquestes coses. Jo no estic dient que no
s’hagués fet, jo estic content que es faci el parc d’Es Milà, el
que sí li estic dient és que no em podem permetre que, per
poder quedar bé i poder vendre imatge, ens dediquen a fer
iniciatives que estan abocades al fracàs enlloc de fer iniciatives
que sí són interessants. És a dir, treballar amb l’energia solar és
essencial i hem d’arribar als nivells que diu Kioto, clar que sí,
però en allò que la nostra comunitat pugui fer. La resta és
voler..., vuits i nous i cartes que no lliguen, i ho diré més ràpid.
Per això em referia, potser d’una manera equivocada perquè
veig que vostè ho ha entès d’una manera que jo no volia que

vostè ho entengués, jo volia dir que hem de treballar en el tipus
d’energia que sigui útil, que sigui bona i que sigui eficient per
a la nostra comunitat, i oblidar-nos de les altres, treballar en allò
que pot fer bé a la nostra comunitat.
Recinte firal. El farem, sí. Sí, la decisió és que sí, no només
el de Manacor sinó el de Palma. Vostè sap que tenim unes
instalAlacions obsoletes, antiquades, petites... De tota manera
s’ha de fer en colAlaboració i d’acord amb l’Ajuntament de
Palma. Hi ha diverses ubicacions previstes, se m’ha oblidat de
dir-ne una, i era el que estava previst la darrera legislatura que
governava el Partit Popular, que era Son Ferriol, és a dir, que hi
ha un solar aferrat a la carretera de Manacor, aferrat també amb
el segon cinturó de ronda i, per tant, la ubicació és molt bona i
també es podria fer allí. Mirin, jo personalment acceptaré la
proposta que puguem fer conjuntament amb l’ajuntament i
farem el recinte firal.
No tenim clar en aquest moment si serà recinte firal i palau
de congressos conjunt o separat. Hi ha opinions que poden
justificar les dues opcions. Per una banda molts de congressos
avui en dia ja demanen un espai d’exposició suficient i gros
perquè ajuden a cobrir les necessitats d’aquest palau de
congressos; per altra banda diuen que val la pena especialitzarho. Mirin, jo no ho sé, en aquest moment no sé si farem el palau
de congressos conjuntament o per separat, recinte firal i palau
de congressos, però sí li dic que és objectiu d’aquesta
conselleria que el recinte firal de Palma es dugui endavant, i no
és només un objectiu, m’agradaria veure’l fet.
I finalment agrair al Sr. Oliver, com és molt natural, la seva
intervenció i assegurar-li que efectivament no només és feina
del Grup Parlamentari Popular controlar i buscar si es compleix
o no el programa, és que és compromís del Govern de les Illes
Balears del Partit Popular complir el seu programa, i
habitualment té per costum fer-ho. Per tant no els ha
d’estranyar mica si ho feim, perquè és la nostra obligació i és la
nostra feina.
Crec que he contestat quasi tot el que vostè havia
comentat... Em queda, sí, el tema de les rebaixes. Miri, les dates
de rebaixes, jo ho vaig comentar públicament a l’inici del
període de govern, les dates de rebaixes s’han de fixar d’acord
amb el sector, ha de ser el sector per consens i amb llibertat el
que les fixi. Per això supòs que el mes que ve, igual que els dies
festius, supòs que a finals d’aquest mes, el mes que ve, es
reunirà el Consell Assessor de comerç, que és el que ho
proposa, i allí està representat tot el sector, empresaris,
consumidors, sindicats, etc., es decidirà per consens quines
seran les dates de rebaixes que s’hagin de fer. Jo crec que és
important que quan es fixin les dates es fixin des del punt de
vista estrictament econòmic i que no s’hi mescli la política per
enmig, això seria el desitjable.
Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Ara sí que s’obren els torns de
rèplica. Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
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Verds el diputat Miquel Ramon i Juan té la paraula per un temps
de cinc minuts.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President, però renuncio a aquest torn de
rèplica, donat que crec que això es podria allargar ja a uns límits
bastant indesitjables, en vista de la capacitat de síntesi de què
fa gala el conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Valentí Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gràcies, Sr. President. També seré molt breu, però no vull
deixar de concretar un parell de coses. Bé, primerament podríem
dir que aquest parlament està de boda, estam de boda, vostè
s’ha casat amb la Llei de comerç, ara. Si li agrada tant no entenc
per què van presentar una esmena a la totalitat, si només hi
havia discrepàncies en tres articles. Ja sé que vostè a plenari va
fer un esforç perquè hi hagués una esmena aprovada per
unanimitat, però també li vull recordar que aquesta esmena
tenia una contrapartida: vostè es va comprometre que el Govern
central no posaria un recurs d’inconstitucionalitat i el va posar.
Per tant aquí vostè podrà dir que és fals i jo li diré que és cert,
simplement serà una discussió que quedarà entre vostè i jo, i
bé, hi ha el que hi ha, les coses són així. Per tant, en aquest
sentit, bé, és un canvi per part del Grup Popular; si estava tant
d’acord no havien d’haver fet l’esmena a la totalitat. A més,
aquí hi ha representants del Grup Popular que la van defensar
amb molta passió, i no és vostè, per tant..., bé, hi ha una nova
boda en aquesta comunitat. La Llei de comerç ara ja la defensam
tots.
Energies renovables. Jo no li deia exactament només per
vostè, ho deia per les intervencions que ha tengut el Grup
Popular la passada legislatura quan parlaven d’aquest tema, i
vostè no era el portaveu, però supòs que les assumeix. Devia
ser molt romàntica aquella gent, perquè hauria de mirar al Diari
de Sessions el que deien. No només parlaven d’energia solar i
d’energia eòlica, sinó que parlaven de moltes més coses. Jo
estic molt content que vostè toqui més de peus a terra perquè
ja era hora el Grup Popular començàs a tocar de peus a terra en
tot el que van dir la passada legislatura i la quantitat de..., en fi,
no ho vull qualificar, de coses que hi ha reflectides en el Diari
de Sessions i que jo he llegit amb paciència.
Energia eòlica. Jo vull recordar que el PP defensava que hi
havia d’haver energia eòlica a les tres illes. Se’n recordar, vostè,
eh? Ja convé, posem els punts damunt les is; només li pos
aquest exemple i no n’hi posaré cap més -perquè n’hi ha molt
més- perquè, bé, vostè hi ha fet referència i hi han fet referència
altres diputats. Jo no n’havia parlat, d’energia eòlica, però,
repetesc, estic molt content que per fi comencin a tocar de peus
a terra i coincideixin en molts dels plantejaments que es feien
abans.
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El mateix en xarxes de distribució i xarxes de transport. Són
coses diferents. Jo no sé perquè em cita, perquè jo no li he
demanat res d’açò, i em fica dins un embolic perquè li ve bé,
perquè un altre diputat li ho ha demanat i jo li intentava explicar
el que vostè li deia. Bé, supòs que li va bé (...) jo; bé, què hem
de fer?, sofrirem un poc més però s’equivoca de persona
totalment. La xarxa de transport depèn d’una empresa i la seva
millora, que nosaltres, la comunitat autònoma, em referesc,
podem decidir molt poc; la xarxa de distribució ja és una altra
història i depèn d’una altra empresa, no depèn de la comunitat,
però aquí sí que nosaltres podem incidir, i com vostè diu és un
problema. És el problema, ara, és el problema. Açò és el
problema que tenim plantejat a curt termini. Per tant posem més
que res els punt damunt les is perquè cadascú que dugui la
seva creu, i a mi no em faci dur la creu dels altres, perquè jo no
tenc..., jo intervenc pel Grup Socialista, no intervenc per altres
grups parlamentaris.
I quant al que em comentava d’una compareixença genèrica,
efectivament, és una compareixença genèrica. Jo ja sé que en
dos dies no es pot venir aquí i presentar una diagnosi i dir el
que s’invertirà i què s’espera d’això, això és el que es fa a
qualsevol empresa, i jo no li deman avui, però sí que em
semblava que hagués pogut venir amb una mica més de
concreció. De tota manera jo no vull incidir en aquest tema,
també. Tenim una legislatura, vendran uns pressuposts i en els
pressuposts vendran unes inversions concretes que hauran de
tenir uns objectius a assolir. Idò allà ja ho anirem discutint i ho
anirem veient, en què estam d’acord o no.
Només li volia fer un incís en una cosa que jo crec que
s’haurien de plantejar. Vostè diu que en el tema d’estalvi i
eficiència tenim una quantitat de doblers per invertir, i aquesta
quantitat primer l’hem d’invertir a la comunitat autònoma
perquè nosaltres hem de donar exemple; si no ho record
malament ho ha citat dues vegades. Això està molt bé, però em
permetrà que li digui d’una manera amigable que és una posició
una mica quixotesca. Jo crec que nosaltres hauríem de fer la
primera inversió allà on intentem que hi hagi el màxim..., o sigui,
estalviar el màxim d’eficiència, sigui la comunitat autònoma i
sigui qui sigui, perquè allò que interessa no és quedar bé, el
que interessa és que baixi o augmentar l’eficiència. Per tant, les
primeres inversions no s’han de fer en funció del fet que jo tenc
la responsabilitat i he de quedar bé, s’han de fer, crec jo, i tal
vegada discrepam en aquest punt, però jo crec que s’han de fer
amb uns altres criteris, perquè l’objectiu no és quedar bé,
l’objectiu és que les coses funcionin millor. M’ha sorprès, que
està molt bé que es faci, però jo crec que els criteris d’aplicació
de qui ha de ser el primer la veritat em sembla que haurien de
ser uns altres.
Bé, i no tenc res més a afegir. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):
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Moltes gràcies, Sr. President. Miri, jo allò que diu em pareix
molt bé, que és bo que posem els punts sobre les is, bé, i que
no li faci dur una creu que no sigui seva. Li assegur que no li
faré dur cap creu que no sigui la seva, que prou té en dur la que
du.
No, miri, jo el que li dic, Sr. Valenciano, i vostè ho recordarà
molt bé, és que jo encara, gràcies a Déu, som fadrí, encara no
m’he casat..., gràcies a Déu, sí, i per tant no m’he casat amb la
Llei de comerç. Jo em vaig pronunciar sobre la Llei de comerç
en el seu moment, quan era diputat, i quan era diputat de
l’oposició vaig presentar una esmena perquè el Govern del qual
vostè formava part no va preveure a temps que s’aixecava la
moratòria de les grans superfícies, i la va presentar el meu grup
i la vaig defensar jo. Vostè em pot corregir, però jo no me’n
record d’haver parlat mai amb vostè sobre aquesta esmena. Per
t ant mai no m’havia pogut comprometre amb vostè ni amb el
Govern, que no vaig parlar més que amb el Sr. Sampol, sobre si
llevaria o no llevaria un recurs d’inconstitucionalitat per mor
que, primer, ni jo era persona capaç per fer-ho ni era la meva
competència. Jo vaig presentar aquella esmena, clar que sí,
perquè vostès no la varen saber preveure a temps, cosa que era
la seva obligació, i evitar un perill que teníem, que era que
s’aixecàs la moratòria de grans superfícies, i per evitar que
s’aixecàs la moratòria de grans superfícies varen haver
d’acceptar l’esmena, i és cert que després de les negociacions
amb el sector i amb el Sr. Sampol, vicepresident del Govern en
aquell moment, per unanimitat es va admetre. I la meva boda
amb la Llei de comerç ve de bastant més antic, Sr. Valenciano,
perquè el decret d’equipaments comercials, que estableix la
primera moratòria en grans superfícies, que impedeix la creació
de grans superfícies, du la meva, juntament, com és molt
natural, amb la del president del Govern de llavors que era en
Jaume Matas.
Per tant a mi no m’ha d’explicar ni m’ha de dir si defens o no
defens els principis que du aquesta llei de comerç, que no és
més que una repassada, he de dir que tècnicament bastant més
baixa, de la normativa que teníem abans. I he dit abans, i ho
mantenc, que hi havia coses que nosaltres votàrem i hi donàrem
suport, i que hi havia coses absurdes que nosaltres no hi
donàrem suport i que hi votàrem en contra, i en algunes altres
ens abstenguérem, i si no la rectificam i no la modificam és per
una raó: perquè ens estimam més aprofitar el que val i dar a
aquesta norma una permanència en el temps, que és el que
dóna seguretat als ciutadans i, per tant, als empresaris, que
haver de tornar-ho a canviar.
Li puc avançar una cosa, possiblement sí que canviem un
tema, que és el de la prohibició. Vostè recordarà que a la llei es
prohibeix que es vengui alcohol a partir, perdó, productes
d’alcohol, que els comerços venguin alcohol de més de 18
graus a partir de les 12 de la nit. La nostra idea és que es
prohibeixi vendre alcohol a partir de les 12 de la nit, sigui del
grau que sigui, als comerços. Possiblement hi hagi aquesta
modificació que esper que vostès hi donin suport, però va en
funció dels interessos o de la postura, com li vulguin dir, del
seu grup.

Miri, em sembla molt bé que en el seu moment el Partit
Popular defensàs que hi havia d’haver energia eòlica a totes les
illes. De fet n’hi ha, perquè a totes les illes hi ha cases que
tenen un molí, però vostè i jo sabem que no parlam d’això. És
el que li he dit abans, em pareix molt bé que hi hagi un
habitatge, un particular, que a ca seva, perquè té un lloc
adequat, pugui instalAlar un molí i generar energia eòlica, em ve
bé, però com a principi fer parcs eòlics, és a dir, per fer
producció per entrar dins el sistema jo crec, i crec que la
demostració ha vengut a través del parc eòlic d’Es Milà de
Menorca, que no a tots els llocs en podem fer, i per tant si es
veu d’una manera palmària i clara que a un lloc com és
Menorca, que se suposa que té molt més vent i que per tant
seria molt més apte que els altres llocs, allí fins i tot hi ha
dificultats, idò hem de ser suficientment coherents per dir que,
bé, idò, no es farà a la resta de les illes i els fons que
s’haguessin pogut preveure els preveurem per a fonts
d’energia que siguin més aptes i que realment puguem tenir una
energia eficient. Per exemple l’Ajuntament de Santa Eulària
aquest dia m’estava proposant fer un parc solar per generar
llum i intentar fer energia fotovoltaica per a la futura
dessaladora de Santa Eulària i tractar de compensar o portar
una part. Idò val la pena estudiar-ho. Jo el que defens és que si
hi ha una font d’energia com és la solar, que a Balears ens ve
beníssim i que en tenim a bastament, no anem a buscar altres
fonts que són de dubtosa rendibilitat. Això és el que hi ha.
Clar, la priorització a l’hora d’aplicar el pla d’eficiència
energètica, miri, cadascú pensa allò seu. Per a mi el problema no
és quedar bé, com diu vostè; no interessa quedar bé, sinó que
el que interessa és que baixi el consum, el que interessa és
convèncer. Si l’administració ha de fer aquest pla d’eficiència
no és per quedar bé, perquè per això més val no fer res, és per
demostrar als ciutadans i convèncer els ciutadans que això
funciona i que això és necessari, i recordarà, i són fàcils de
convèncer, perquè poden veure l’avantatge ja no li dic teòric,
sinó pràctic: estam parlant de sous. Vostè du una bona política
d’estalvi energètic i estalvi un munt de duros. Per tant, com que
això és fàcilment demostrable, els particulars, els ciutadans ho
poden veure, i recordarà que he dit que, lligat a l’administració,
també pensàvem incloure-hi els grans consumidors, és a dir,
hotelers -potser no m’ha sentit, però això ho havia dit, o estic
convençut d’haver dit; potser em puc haver equivocathotelers, grans comerços -crec que he utilitzat aquestes
paraules- que són fonts o són focus de despesa, de consum
importants d’energia, juntament amb l’administració. De fet, Sr.
Valenciano, feim ja algunes auditories i alguns plans pilot amb
el sector hoteler, ja li dic. Per què?, perquè jo crec que l’única
manera que tenim de convèncer no és amb teoria, ni dient que
és magnífic l’estalvi, no, parlant d’allò tècnic, o sigui, dels
doblers, i si un va al sector privat, a les empreses, i els diu:
“Mirau, a la conselleria ics, Comerç, Indústria i Energia, per no
parlar de ningú, resulta que gastàvem tantes pessetes o tants
d’euros en energia; ara en gastam la meitat”. Cregui’m que tota
la resta que els expliqui ja no els importarà, bastarà que
sàpiguen aquest estalvi, i això s’ha de demostrar, s’ha de
convèncer, perquè per imposició difícilment aconseguirem els
resultats que tendrà vostè per convicció.
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Aquest possiblement sigui un punt de divergència. Miri, idò
amb això ja tendrem alguna cosa de què poder parlar aquesta
legislatura. Però pensi que l’administració quan actua no ho fa
per quedar bé, ho fa, i en aquest cas, per dar exemple i perquè
és la seva obligació.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
Una vegada esgotat l’ordre del dia només queda agrair la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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