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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, començarem
aquesta sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts relativa
a dictaminar la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004 i en
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Valentí Valenciano substitueix Joan Boned, pel Grup
Socialista.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Joan Marí Tur substitueix Maria Salom.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Àngel Jerez substitueix Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç,
Indústria i Energia, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2004 (RGE núm. 2902/03).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Conseller de
Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan i Cardona, per tal
d’explicar els seus pressuposts. He d’informar que el Sr.
Conseller compareix acompanyat dels següents alts càrrecs de
la seva conselleria: cap de Gabinet, Sr. Fernando Martín;
director general de Comerç, Sr. Francisco Tutzó Rucosa;
director general de Promoció Industrial, Sr. Kurt Joseph Viaene
-que no sé si ho he pronunciat bé però així està escrit-; director
general d’Indústria, Sr. Gabriel de Juan i Coll; i director general
d’Energia, Sr. Jaume Sureda Bonnín. Siguin tots benvinguts, i
té la paraula el Sr. Conseller sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyora diputada, senyors
diputats, comparec davant aquesta comissió per tal d’almanco
intentar explicar el pressupost amb el qual comptarà el pròxim
any la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, departament
que durant l’any 2004 gestionarà un total de 32.023.805 euros
per a la consecució de tot el que són els seus objectius

principals: incentivar les estratègies de millora i modernització
que duguin a terme les industrials i els comerciants de la nostra
comunitat autònoma i, per altra banda, procurar el proveïment
energètic de la població al temps que es garanteix la seguretat
de les instalAlacions de caire industrial, i crec que la primera
característica que caldria mencionar d’aquest projecte de
pressupostos és precisament el criteri d’austeritat que com ja
els va anunciar el meu company, i no obstant això amic, Sr.
Ramis d’Ayreflor presidirà les actuacions pressupostàries del
Govern de les Illes Balears durant l’any que ve.

L’increment és petit, és un 1,5% en relació a les partides
pressupostàries assignades a aquests departaments, que saben
que la funció i el format és per agrupació de diversos
departaments, el que era l’antiga vicepresidència i també de
l’antiga conselleria d’Innovació i Energia. Aquesta petita
diferència, però, no té per què suposar menor quantitat
d’actuacions si sabem incorporar o sabem dur els principis de
racionalització i eficiència amb els que es pot dur a terme amb
el màxim profit els recursos que se’ns han assignat.

Abans d’entrar a detallar els diferents programes o partides
que gestionaran aquestes direccions generals, com també la
Secretaria General Tècnica, que integren la conselleria,
m’agradaria destacar l’important esforç que durà a terme la
conselleria en vistes a promoure les inversions, i és un esforç
que entre el que podríem dir inversions directes i inversions
indirectes, capítol 6 -més que indirectes eren subvencions, em
referia a capítol 7-, representen de fet més de les tres quartes
parts del pressupost global. Així la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia destinarà quasi 17,5 milions d’euros a la
realització de diverses accions per aconseguir una millora de la
competitivitat de les empreses industrials i comercials de les
Illes Balears, millora que serà propiciada bàsicament per les
ajudes adreçades a ajudar la iniciativa privada perquè realitzi
projectes de modernització de les estructures empresarials i
productives que integren el comerç i la indústria tradicional.

No se sent bé?

En aquest sentit cal ressaltar com una novetat important
que les normatives que desenvoluparan les ajudes previstes
per als comerços i les indústries incorporaran enguany un
barem de valoració per tal de primar les inversions que realment
siguin noves, que signifiquin un canvi important, mentre que
les que no tenguin tal caràcter també puguin tenir dret a ajuda
però d’una manera diferent, en menor grau. 

Per la seva banda, començant per les direccions generals, la
Direcció General d’Energia destinarà la quasi totalitat del seu
pressupost a promoure les pràctiques d’eficiència energètica
tant entre la població com entre les empreses i les institucions
públiques. Aquesta direcció general prepararà la redacció del
primer pla d’eficiència energètica de les Illes Balears i, a més,
crearem dins la Direcció General d’Energia l’Institut Balear de
l’Energia.

Amb la Direcció General de Promoció Industrial, que té un
pressupost de quasi 14,5 milions d’euros, és la que disposa de
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la partida pressupostària més gran o més important, i així, una
vegada descomptada la partida assignada al personal com
també les transferències per les despeses corrents i de personal
d’empreses o consorcis, cal assenyalar que entre les inversions
directes o indirectes Promoció Industrial destinarà més de 10
milions d’euros, el 72,4% del seu pressupost, a aconseguir els
seus dos objectius fonamentals: per una banda consolidar els
processos de modernització i competitivitat de les indústries
illenques mitjançant les ajudes a les inversions de millora i
també amb plans d’actuació sectorial; i en segon lloc reforçar
i ampliar els 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’aquest departament
autonòmic integraran les seves activitats i mesures sota tres
programes bàsics d’acció. Un són les ajudes a la modernització
i diversificació de les indústries i comerç; segon, els plans
sectorials d’actuació; i tercer, el programa d’internacionalització
i promoció. D’aquesta forma es dotaran les indústries illenques
d’un règim de suport específic amb el qual es podrà obtenir
finançament per innumerables projectes de modernització amb
especial incidència en les inversions de caire nou,
diversificador i generador de feina. 

Dins aquest programa d’ajuda, que es nodrirà de fons
propis de la comunitat autònoma però també de recursos
europeus i de les possibilitats de finançament que poden venir
a través del pla de consolidació i competitivitat industrial del
Govern central, s’emmarcarà el suport a una sèrie d’actuacions
adreçades, per un cap, a afavorir la creació..., serien sis: la
primera, afavorir la creació de noves empreses i l’ampliació i
reforma de les ja existents; en segon lloc les que tenen per
objecte la modernització dels negocis mitjançant l’adquisició de
nova maquinària o la incorporació de noves tecnologies a
processos de recerca i desenvolupament en els processos de
producció; tercer, les adreçades a l’obtenció de certificacions
de qualitat i/o implantació de sistemes homologats, com també
les certificacions mediambientals; quarta línia que té aquest
programa són les ajudes que afavoreixen la millora de la imatge
i el disseny de la marca o del producte; la cinquena línia és que
es propiciï el trasllat de les empreses a sòl industrial; i finalment
les adreçades a afavorir el desenvolupament adient de les
microempreses. He de dir que dins aquestes línies d’ajuda
tendran un plus, tendran un afegit d’ajuda les empreses o les
ajudes dirigides als joves empresaris, a la dona i als aturats o
persones que estiguin en una situació de desfavoriment
respecte al mercat de treball.

Els capítol 6 i 7 inclouran també el suport a aquelles
actuacions de caire sectorial que millorin la posició d’un
determinat tipus d’activitat industrial o de les empreses d’una
determinada àrea geogràfica, ja sigui mitjançant projectes de
metodologia cluster  o el suport al seu accés a centres
tecnològics ja existents o de nova creació, la implantació de
plans sectorials de qualitat o els projectes de promoció
comercial exterior.

Finalment una de les apostes més fermes de la Direcció
General de Promoció Industrial serà la de dissenyar i aplicar un

ampli pla d’internacionalització i promoció adreçat a cercar
noves sortides comercials per a la producció industrial illenca,
com també consolidar i ampliar la seva presència en els mercats
interior i exterior. Dins aquest tercer eix d’acció la conselleria es
proposa, a més de continuar amb el règim d’ajudes a la
promoció de la producció i de les empreses, oferir una actuació
coordinada i, en conseqüència, de major qualitat a les
indústries, objectiu pel qual es facilitarà el seu accés als serveis
que altres institucions i administracions tenen establerts a
diferents països; estic pensant, com els havia explicat ja el dia
de la compareixença per parlar del programa d’actuació de la
conselleria, en els serveis o les oficines de promoció exterior
tant de la Generalitat de Catalunya com de la Generalitat
valenciana i del Govern de Múrcia. Així mateix es
reestructuraran les oficines comercials que mantenim obertes
tant a Nova York com a Miami.

Com a novetat, crec que important, en relació a altres anys
hem d’indicar que dins les ajudes a promoció comercial es
donarà cabuda també a les petites empreses hoteleres, repetesc,
petites empreses hoteleres, no voldria que hi hagués alguna
confusió, per a promoció exterior. També les petites empreses
hoteleres la seva fixació vendrà (...) illa per ser una mica
proporcional, a Formentera per exemple aquest tipus de
promoció serà per a les empreses, per exemple, hotels que
tenguin 100 places i no moltes més, i cada mes els demanarem
que s’ajuntin, i això serà una mesura comuna a totes les illes,
que s’ajuntin un nombre mínim d’hotels o de places per poder
sortir a l’exterior i per poder assistir a fires, per tenir missions
comercials, és a dir, perquè els petits empresaris hotelers que
fins ara no han tengut les possibilitats de fer el mateix que fan
els grossos de tenir promoció pròpia, maldament això no tengui
res a veure amb el manteniment de la promoció institucional
que ha de fer i que totes les empreses de Balears se n’han
d’aprofitar, ara el que pretenem també és que els més petits
puguin sortir a les fires i puguin assistir a les fires turístiques o
intentar, a través de les oficines comercials arreu del món, obrir-
se mercat a nous mercats turístics.

La Direcció General de Comerç comptarà l’any que ve amb
un pressupost de 9.365.139,23 euros -això dels cèntims és
important, vull dir, no ho perdin- dels quals 7.300.000 euros, és
a dir, el 78% del total, corresponen a la suma dels capítols 6 i 7,
és a dir, inversió directa i ajudes als empresaris. Aquest esforç
inversor s’adreça en la seva totalitat a promoure la consolidació
definitiva d’un sector comercial modern, objectiu pel qual la
Direcció General de Comerç estructurarà la seva actuació en
dos programes principals: per una banda la modernització del
sector comercial i, per l’altra, el foment de l’artesania. 

Dins el primer d’aquests programes s’inclouen les ajudes i
inversions en matèria de formació, modernització dels
establiments comercials i millora dels equipaments comercials
de caire colAlectiu. En formació es preveu, a més de la ja
anunciada creació de l’Escola de Comerç com a entitat
coordinadora de l’oferta formativa del sector comercial, l’estudi
d’una línia d’ajudes a beques per formació en vistes a
complementar l’ensenyament en matèria de comerç dels
alumnes de formació professional i universitària. Amb la
modernització dels establiments comercials i millora dels canals
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de distribució la direcció general pretén que els comerciants
executin inversions en la renovació dels seus establiments; per
tant dins aquest programa s’inclou el pla d’ajudes de què
disposen els comerciants en vistes a la modernització física dels
establiments i la incorporació de noves tecnologies, i en
definitiva a l’execució d’inversions que repercuteixin en la
millora de l’activitat i el servei que desenvolupen. Dins l’àmbit
del programa d’equipaments comercials i iniciatives colAlectives
es donaria cabuda a totes aquelles iniciatives orientades, per
una banda, a promoure la modernització dels equipaments
comercials colAlectius i, per l’altra, 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 dels mercats, que propiciïn també la
revitalització dels carrers amb marcat caire comercial i que
promoguin o contribueixin a millorar la distribució comercial.

El segon dels programes pressupostaris de la Direcció
General de Comerç, per al qual existeix una partida de 183.300 i
busques d’euros, s’adreça en la seva totalitat a afavorir les
millores del sector artesà, objectiu per al qual establim un règim
o s’inclou un règim de suport a les inversions de millora de les
empreses i de la producció artesana i una línia per a promoció
comercial destinada a consolidar i diversificar les vies de
comercialització dels productes artesans. 

De la Direcció General de Comerç cal també mencionar la
partida de quasi 1,5 milions d’euros que seran transferits a
l’empresa Fires i Congressos de Balears per a la realització del
seu programa firal i promocional, i per a la consecució del seu
repte de mantenir l’activitat els 365 dies que té l’any.

De la Direcció General d’Energia, que ja havia comentat
alguna cosa, està clar que la finalitat, tal com vaig explicar a la
compareixença del programa de govern que vàrem fer no fa molt
de temps, està clar que la finalitat principal de la conselleria,
com no pot ser d’altra manera, és la de garantir el proveïment
energètic a cada una de les Illes que conformen la nostra
comunitat i fer-ho en les millors condicions tècniques,
econòmiques, evidentment de qualitat, i ambientals possibles.
Per aconseguir aquest objectiu, la política energètica que pretén
dur a terme el Govern de les Illes Balears s’inspira en criteris
bàsics de qualitat, eficiència, sostenibilitat i diversificació, i
l’estructuram sobre dos eixos d’actuació orientats, per una
banda, a definir i a obtenir les instal Alacions de proveïment,
producció, transport i distribució necessàries per atendre la
demanda de la població del nostre país i, per l’altra, a fomentar
l’ús racional, eficient i diversificat de l’energia.

Pel que fa al primer d’aquests punts ja vaig comentar en el
seu dia que tots els costos que implica la construcció o la
instalAlació d’aquestes infraestructures necessàries per al
subministrament energètic, tant el cable submarí com el
gasoducte, com també les que hagin de fer-se per assegurar
una bona xarxa de transport d’energia, no costaran cap cèntim
a les arques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

En conseqüència cal indicar que pràcticament la totalitat
dels 2 milions, quasi 3 milions d’euros, amb què comptarà la
Direcció General d’Energia es destinaran al segon dels eixos
d’acció en matèria energètica, és a dir, aquell que té per objecte
promoure un consum i un ús racional i eficient de l’energia. En
concret destinarem a través de la Direcció General d’Energia,
entre inversions i ajudes, 2.318.000 euros als programes
d’estalvi i eficiència energètica. Aquests plans inclouen les
subvencions que s’han de posar a disposició dels ciutadans
per a l’adquisició d’aparells electrodomèstics eficients, les
ajudes adreçades a la realització d’auditories energètiques per
a les empreses illenques, les dirigides a la instalAlació de
plaques solars i altres fonts energètiques de caire alternatiu.

Però dins aquesta partida s’inclouen també les quanties
necessàries per escometre un programa d’actuació nou com és
la preparació durant l’any que ve, i si és possible l’aprovació,
del primer pla d’eficiència energètica de les Illes Balears, amb el
qual es pretén fer un diagnòstic del consum energètic dels
principals sectors econòmics i productius de les Illes, conèixer
l’estructura que presenta aquest consum o despesa, i el que és
l’objectiu principal, detectar el grau o potencial d’estalvi, i
cadascun d’ells pot assolir per ja en fases posteriors incidir en
aquests punts i aplicar les mesures d’eficiència i estalvi
energètic que pertoqui. En definitiva aquest pla consistirà en la
realització d’auditories energètiques en vistes a conèixer amb
al major exactitud què gasten els nostres sectors productius,
per exemple turisme, comerç, indústria, què gasten en energia,
com ho gasten, és a dir, si es tracta d’un consum eficient o no
i quin és el seu potencial d’estalvi. Una segona fase seria la
preparació d’un segon pla d’actuació que inclouria incentius
perquè les empreses amb major potencial d’eficiència incorporin
les mesures adients.

L’altra de les novetats del projecte pressupostari de la
Direcció General d’Energia és la creació i posada en marxa de
l’Institut Balear d’Energia, que funcionarà com un òrgan de
coordinació d’aquest nou repte energètic.

Finalment, la Direcció General d’Indústria gestionarà un
pressuposts d’uns 2.100.000 euros i es tracta de la direcció
general que té menys pressupost de la conselleria, però és per
una raó molt elemental i és perquè la seva estructura i la seva
finalitat fan que es tracti d’una àrea que no té grans projectes
d’inversió. El que passa és que això no resta ni mica
d’importància a l’activitat diària i quotidiana que du a terme el
personal d’aquest departament, més encara si es té en compte
que entre les funcions principals d’aquest departament figuren
la de garantir la seguretat de les persones, mitjançant el control
exhaustiu de les instalAlacions industrials i la d’exigir el
compliment de les normatives que garanteixin el proveïment
dels recursos hídrics, elèctrics, gasíst ics, etcètera, als ciutadans
de la comunitat autònoma.

Per aconseguir els objectius esmentats, els pressuposts de
la Direcció General d’Indústria s’adrecen bàsicament a tres
accions principals: primer, la simplificació i agilitació de la tasca
de tramitació administrativa; segona, la millora de la formació
tècnica dels professionals del sector industrial, i tercer el
reforçament de les tasques de control i d’inspecció
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relacionades amb l’ampliació i instalAlació de les infraestructures
industrials. Així, una de les inversions que té previst, i crec que
és important, una de les inversions que té previst du a terme
l’any que ve la Direcció General d’Indústria és l’adquisició dels
programes informàtics necessaris per tal d’implantar a les illes
el sistema de segellat automàtic de connexions elèctriques i
d’aigua. Aquest sistema permet la posada en servei per via
telemàtica d’instalAlacions elèctriques de baixa tensió i d’aigua
que no requereixin projectes d’instalAlació. La implantació
d’aquests sistemes, que es fa en col Alaboració amb la
Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme de la comunitat
valenciana, requereix del que tècnicament es denominen agents
d’intermediació i el que comunament es coneixen com a
instalAladors, que, a petició de l’interessat i mitjançant una
identificació prèvia, comuniquen a través d’Internet les dades
de la instalAlació, dels butlletins elèctrics i d’aigua, liquiden la
taxa a una entitat financera i obtenen el segell electrònic dels
butlletins.

Aquestes gestions telemàtiques que, inicialment, pareixen
una cosa tan senzilla i que pareix doncs quasi la xocolata del
lloro, evidentment dóna una facilitat de gestió als ciutadans
molt importants, i aquestes gestions telemàtiques poden
realitzar-se des de qualsevol ordinador personal que disposi de
connexió a Internet, de manera que la seva utilització estalviarà
els desplaçaments a les oficines de la Direcció General
d’Indústria o de les delegacions, de la tramitació dels butlletins
elèctrics i d’aigua. Pensin que en aquest moment s’estan
lliurant cada dia, s’estan tramitant de l’ordre de 100 butlletins
cada dia, o cada matí, perquè a la tarda no està obert, cada matí
es lliuren 100 butlletins de connexió elèctrica o d’aigua. Això
significa molts de butlletins al cap de l’any, això significa una
comoditat per a l’administrat que fins ara no s’havia pogut
disposar. I per tant, amb una feina doncs evidentment
burocràtica, s’està intentant també contribuir que el ciutadà
tengui millor servei.

Aquests són els trets, senyora i senyors diputats, més
importants dels pressuposts o de les intencions amb què ens
gastarem els fons que se’ns han encomanat. Com és molt
natural, qued a la disposició de la Sra. Diputada i dels senyors
diputats per contestar, i agrairé també els suggeriments que es
puguin fer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, de la seva exposició. Ara
procedeix suspendre la sessió, si és que algun grup ho demana.
No? Idò, passam al torn de preguntes i observacions per part
dels grups parlamentaris. En primer lloc, el Sr. Nadal té la
paraula en nom del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, com no
podia ser d’una altra manera, agrair al conseller de Comerç,
Indústria i Energia la seva compareixença, així com la claredat de
les seves explicacions; agrair també als membres del seu equip
de la seva conselleria també aquesta compareixença.

Unió Mallorquina comparteix els criteris que ens ha anat
exposant i ja anunciam des d’aquí que donarem suport a aquest
pressupost que ens ha presentat. Compartim i crec que hem de
felicitar el conseller per aquest criteri d’austeritat que ha
plantejat al pressupost per a l’any 2004 a la seva conselleria,
que té unes competències tan importants com el comerç, la
indústria i l’energia.

Des d’Unió Mallorquina volíem plantejar-li una sèrie de
qüestions, a veure si ens pogués aclarir, vostè ha parlat a la
seva exposició de la imp lantació de pràctiques d’eficiència
energètica: a què consistiran aquestes pràctiques? Si ho
pogués ampliar un poc més.

En matèria de política energètica ha parlat de la creació d’un
gran pla d’eficiència energètica, si ens pogués explicar a què
consistirà aquest pla. I la creació d’un nou Institut Balear
d’Energia, a veure si ens pogués ampliar un poc més quines
seran les competències d’aquest institut.

En matèria de promoció industrial, ens agradaria si ens
pogués ampliar un poc més aquest pla d’internacionalització i
promoció industrial, a què consistirà?

I felicitar-lo i encoratjar-lo perquè segueixi les actuacions
per tal d’agilitar l’administració. Les explicacions que hem rebut
en el tema dels butlletins dels instalAladors creim que són una
mesura que beneficia tots els ciutadans; i encoratjar que
segueixi amb aquesta tasca a moltes de les àrees que té a la
seva conselleria. En definitiva, si ens pogués aclarir aquests
tres o quatre punts i ja anunciar-li des d’aquí que els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any que ve tendran
el suport d’Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol contestar ara, Sr. Conseller, o ho
vol fer globalment? Globalment normalment, però vaja, cada
conseller ho fa com vol. Com vulgui vostè, Sr. Conseller.

Moltes gràcies, passam idò la paraula al Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President i gràcies, Sr. Conseller, per les
seves explicacions. Bé, a un moment donat de l’exposició ha
comptat amb cèntims i ha dit que els cèntims eren molt
importants; i, efectivament, una vegada analitzats els seus
pressuposts, comprenc que doni tanta d’importància als
cèntims, l’acompany amb el sentiment, Sr. Conseller, i em
solidaritz amb vostè. La seva conselleria ha sofert uns canvis,
per comparar-lo amb els pressuposts de l’any passat s’han de
llevar els programes adscrits a la Direcció General d’Economia
i, al contrari, rep els programes de la Direcció General d’Energia.
Jo he fet comptes per comparar amb els pressuposts de l’any
passat, especialment en matèria d’artesania, comerç i indústria
i el resultat me dóna que vostè disposarà d’1.433.973 euros
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manco, per aquestes direccions generals dels que va tenir l’any
2003.

Un pressupost que ja estava ajustat, i no de bades ha hagut
de fer algunes modificacions de crèdit ja per poder donar
cobertura a les convocatòries públiques, i per tant amb aquests
pressuposts segur que haurà de tocar al conseller d’Hisenda
perquè al llarg de l’any l’auxiliï perquè vostè i jo sabem que no
li bastaran. Bé, del resultat d’aquesta baixada pressupostària,
el que interessa és, naturalment a part dels programes que
realitza la pròpia conselleria, la capacitat que tendrà de donar
suport a les empreses, amb ajut directe a les empreses i, en
aquest sentit, si bé la partida que podran rebre les empreses,
sota el concepte d’empreses privades, augmenta en 368.000
euros, si comptam les ajudes que rebran les mateixes empreses
mitjançant les associacions, en aquest capítol, veim que a
famílies i a institucions sense finalitat lucrativa, és a dir, a
associacions, disposarà d’1.167.000 euros menys. Per tant, el
que és el suport directe a les empreses baixa prop de 800.000
euros. Aleshores, d’aquí, jo crec que les empreses poden estar
preocupades, les associacions empresarials també.

M olt menys si també comparam el capítol d’inversions de
què disposa que comparat amb l’any passat li baixa 188.000
euros. Això sí, hi ha un increment de les partides destinades
especialment a Fires i Congressos, 450.000 euros més de
subvenció, i a l’Institut d’Innovació Empresarial, 352.000 euros
més de subvenció. No així el CDEIB i el CEEI que pràcticament
congelen a la baixa la seva activitat.

En definitiva, insistesc, les ajudes directes a les empreses i
a les seves associacions, tendran una lleugera o no tan lleugera
disminució, comparant amb la resta de pressuposts.

A les seves empreses públiques, em crida l’atenció també
que l’Institut d’Innovació Empresarial queda sense activitat
inversora, tot i rebre una aportació de 352.000 euros, superior
a la de l’any passat, desapareix el capítol 6, on hi havia
1.090.000 euros que permetien fer les activitats que organitza
actualment l’Institut d’Innovació Empresarial, a través de les
distintes seccions, i el capítol 6 no existeix en els pressuposts
del 2004, i sorprenentment, una empresa pública que sense
capacitat inversora veurà molt reduïda la seva capacitat
d’iniciativa, d’una manera sorprenent, el capítol de personal,
s’incrementa el 7,77%, per damunt del que són les previsions
d’increment de la despesa de capítol 1 de tota la comunitat
autònoma. I la despesa corrent puja un 7,3%. Aleshores, aquí
jo no sé quin tipus d’inversió podran fer i especialment em
preocupen les actuacions que puguin fer en matèria de
promoció de sòl industrial, i la pregunta que li faria seria si les
actuacions que estaven iniciades, concretament al polígon de
Porreres, quins plans tenen; hi havia també una opció de
compra per un terrenys a Campanet, que ara sospit que estan
afectats pel traçat de l’autovia i aleshores aquest projecte se’n
pot anar al garete, i era un projecte al qual l’ajuntament hi tenia
molta ilAlusió; també hi havia una actuació prevista a Santa
Eugènia, també havíem parlat amb l’Ajuntament de Sant Joan,
a part de les actuacions que vostè coneix que es realitzaven a
Menorca, amb les naus modulars, etc. Aleshores, sense

capacitat d’inversió, em preocupa que aquestes iniciatives
quedin paralitzades.

I, per finalitzar, dins Fires i Congressos, si pot, m’hauria
d’avançar els plans que tenen respecte del recinte firal, li he fet
una pregunta parlamentària, però si ja em contesta, la retiraré,
no passa res, així estalviarem temps.

I m’ha cridat l’atenció que, per una part, tornen a programar
Tecnoturística, em sembla bé, ara els problemes que hi havia
eren la capacitat del recinte firal, recordi que era a l’any 2000
que ens la jugàrem amb aquella organització amb carpes a
l’aeroport, que va sortir bé, però jo no ho tornaria a fer, perquè
la penada que vàrem passar ..., aleshores, on tenen prevista la
realització de Tecnoturística? Que és necessària, torna a fer tres
anys i crec que s’ha d’organitzar, però dins el nostre recinte
firal no hi cap.

I després he vist que hi ha tota una sèrie de projectes firals
que el pressupost està encara sense determinar. Aleshores, si
s’acabassin realitzant, també li quedarà el pressupost totalment
desequilibrat, Mallorca Màgica, Hàbitat, l’Exposició
Internacional Canina, IV Saló del Moble i Decoració, pendent
de Tecnoturística, Tecnofusta a Manacor, particularment jo la
mantendria a Manacor, crec que l’èxit tot i ser la primera edició
ens va desbordar, i la mateixa Tecnoturística que sí que compta
amb una previsió pressupostària.

Bé, aquestes són les consideracions que li feim i, Sr.
Conseller, haurà de fer miracles amb aquests doblers que li han
assignat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, no són uns
pressuposts per tirar coets, sinó més bé el contrari. Hi ha hagut
una baixada i les empreses, com s’ha comentat aquí, no estan
d’enhorabona.

Jo el que not a faltar en aquests pressuposts, Sr. Conseller,
és que no tenen cap objectiu polític quantificat. I m’explicaré.
Per exemple, en aquests moments, el mes de setembre
d’enguany, segons l’enquesta de població activa, hi ha
ocupades a indústria 38.700 persones, el seu objectiu és
mantenir que hi hagi aquests llocs de feina o no?, que n’hi hagi
més, que creixin, quin tant per cent? No existeix, i li poc aquest
exemple, però podríem parlar d’altres indicadors industrials
importants, com és el PIB, indústria sempre creix per davall del
PIB a Balears, estam conformes amb aquest objectiu, què
pretenen fer amb aquest pressuposts?, incrementar-lo, que
disminueixi o que vagi a lloure? I així podríem anar mirant els
diferents indicadors que hi ha i veuríem que en aquests
pressuposts, a la memòria que se’ns ha donat, en la memòria
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econòmica i en la seva exposició, que ha estat explicar més o
menys la memòria que hi ha escrita, no hi ha res d’això, i jo crec
que aquí seria on hauríem de saber exactament amb aquests
pressuposts què és el que pretén fer el Govern de la comunitat
autònoma, on ens pretén dur. I això no hi és. Hi hauria de ser,
hi hauria d’haver un compromís per part del Govern dient que,
com a mínim, com a mínim, el que pensa fer és mantenir el mateix
teixit i mantenir la mateixa ocupació, i com a mínim amb el mateix
PIB, perquè si no ens trobam en una situació de regressió. I
clar, això és un problema i és una manca de directrius, si no
tenim una directriu en concret, llavors tot, tota la política ja
s’esfuma i no es veu, hi ha el de sempre. 

Per tant, no veim cap objectiu prioritari quantificat. Jo crec
que en aquest moment la indústria té molts de subsectors,
cadascun té una dinàmica totalment diferent i, per tant, no tots
es poden tractar de la mateixa manera, i aquí hi hauria d’haver
unes prioritats polítiques que tampoc no estan reflectides
enlloc, i com que no estan reflectides enlloc suposam que no
existeixen, perquè si no, es dirien.

En aquest sentit, li vull assenyalar que aquests pressuposts
són uns pressuposts en els quals no hi ha cap compromís
polític de cap casta, sinó que hi ha una simple enumeració de
líniers, hi haurà un pressupost i s’aplicarà així com vagi bé. Crec
que s’hauria de canviar aquesta dinàmica, perquè aquesta
política en els anys vuitanta, quan es va fer un pla de
reindustrialització, etc., va poder anar bé, però en aquests
moments, en el segle XXI, crec que és una política equivocada.

Una altra cosa que not a mancar és una coordinació amb la
política estatal, i li diré per què. En aquests moments, divendres
passat el Consell de Govern va aprovar el Pla d’I+D+I, 9.200
milions d’euros per als anys 2004 i 2005, 9.200 milions d’euros
són molts de diners, el Consell de Ministres, sí, perdó, el
Consell de Ministres. Si nosaltres, per exemple, li aplicam la
proporció del PIB de Balears ens en tocarien uns 280 per dos
anys, la qual cosa vol dir 140, i ara vostès comparin els
pressuposts de la conselleria, 32 milions entre tot, i 140 milions
per a inversió. Per tant, és imprescindible estar connectats amb
aquest pla, això no està reflectit enlloc. I aquest pla no parla de
totes les empreses, parla de coses molt concretes, d’uns
objectius molt concrets, per tant si es fes el repartiment o
tenguéssim una projecció quant a població, que som un 2%, el
2% de 9.200 són 180 i en un any són 90; seria triplicar el
pressupost de la comunitat autònoma, això no hi és enlloc, no
se’n parla, i jo crec que hi hauria d’haver una clara directrius
política que digués, no, no, és que a nosaltres ens interessa
sumar-nos a aquest carro, precisament hem de potenciar aquest
tipus d’empreses, no totes, sinó aquestes. Això tampoc no ho
veim, no és enlloc.

Per tant, realment, jo, a part de dir-li que no estam per tirar
coets, que hi ha una baixada de pressupost, efectivament en
unes partides un poc més o d’altres un poc menys, però més o
menys jo li diria que, si fa no fa, aquests pressuposts tenen
poca alegria, poca alegria, molt poca alegria.

Recinte firal, ja li hem demanat, no en sabem res. La política
del capítol 6 tot se’n va a inversions materials, bé, no sabem ni
què seran. I anem a les novetats que ha assenyalat el conseller.

Assenyala una novetat en la normativa, amb algun decret,
que faran un barem per als projectes que siguin d’indústries
innovadores, més que innovadores haurien de tenir una clara
direcció política de cap allà on ens interessa anar, eh? Així i tot,
això és una passa més positiva de la que hi havia, òbviament.

Una cosa que ens preocupa és que hi puguin entrar les
petites empreses hoteleres directament al pressupost d’aquesta
conselleria, hi ha una Conselleria de Turisme i és la Conselleria
de Turisme la que ha de fer aquesta política, no hem de detreure
dels pocs recursos que tenim, alguna cosa per a indústries
turístiques que tenen un pressupost i que és allà on els pertoca
estar. No?

I veim bé, veim bé aquesta tímida modernització de la
Direcció General d’Indústria, que creim que fa falta de totes
totes.

Per acabar, només li demanaria dues coses, si fos possible,
si pogués enviar el pressupost del CDEIB i del CEEI, que no els
hem vist, jo no els he trobat en els pressuposts de la comunitat
autònoma, si ens els poden enviar perquè els puguem veure. I
després, quant a política de sòl industrial, m’agradaria saber
exactament l’any 2004, quan s’acabi, quina previsió tenen
vostès d’empreses que puguin anar a diferents polígons,
quantes hi podran anar i de quin sector, si ho poden saber,
perquè si no, tampoc no hi ha cap objectiu concret.

Resumint, ja li dic, no veim uns objectius compromesos, uns
pressuposts que són insuficients i aquesta falta de compromís
i falta de connexió amb la política estatal que és molt més
potent que la que nosaltres tenim i a la qual ens hi hauríem
d’apuntar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Popular, ... No vol
intervenir? Moltes gràcies.

Així, té la paraula el Sr. Conseller per contestar les
preguntes dels grups parlamentaris.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President.

Hi ha alguns temes que s’han comentat que són comuns i,
per tant, contestaré globalment. Algunes altres qüestions que
han plantejat els diferents representants o portaveus d’Unió
Mallorquina, del PSM o del PSOE, ja intentaré concretar-les
després.
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Vull agrair les paraules del diputat Sr. Nadal, compartim la
necessitat d’austeritat, encara que sigui per necessitat forçosa
o forçada, jo crec que mirar ara enrera no guanyarem res, però
sí que és el fet que tenim el que hi ha i que hem d’intentar, no
fer miracles, però sí fer més meravelles, Sr. Sampol, haurem de
fer meravelles, perquè jo crec que no hi ha cap conseller, cap
ministre ni cap responsable de l’administració en el món, que es
conformi amb el pressupost que li donen, que li toca o que li
distribueix el govern, no n’hi ha cap, encara que li donin molt,
no en té prou mai perquè té un interès, un interès molt fort, de
potenciar el sector o l’àrea de què és responsable. A mi
m’agradaria tenir deu vegades més del que tenc, però el
pressupost és el que és i tractarem d’optimitzar-lo.

No estic d’acord que baixi, possiblement, com que jo som de
lletres, no hi entenc tant com vostès, però a mi em surt que
pujam un 1,5%, he dit que era molt poca cosa i, per tant, jo
consider que estic igual que a la legislatura passada, que no
ens hem mogut, però no hem baixat el que em deien, o almenys
són els comptes que jo faig, tal vegada equivocadament.

Em demanava tant el grup del PSM com el socialista, pel
problema del recinte firal. Primer de tot, els recintes firals,
perquè n’hi haurà més d’un, els farem a través de F i res  i
Congressos, però amb endeutament de l’empresa, no ens queda
altre remei, i la previsió que tenim és que, per a enguany
puguem tenir tancat el tema, i si poguéssim tenir adjudicat,
millor, la meva previsió seria tenir adjudicat el recinte firal de
Palma, també saben que hem anunciat, però està pendent
d’algun tràmit més, a Manacor, colAlaborar amb l’Ajuntament de
Manacor per tenir un recinte a unes instalAlacions firals, però
estam pendents, i sé que l’ajuntament hi treballa, de l’obtenció
dels terrenys. L’Ajuntament de Manacor m’ha dit, en
conversacions amb el batle de Manacor, m’ha comentat que
tenen uns terrenys adequats, però aquests terrenys no sé si
tenen en aquest moment la qualificació urbanística com
conforme i tampoc els tenim a disposició, però una vegada que
es tenguin a disposició, també, si es tenen enguany, jo voldria
tenir el projecte adjudicat enguany.

S’ha de fer feina a Formentera també en aquest sentit, no
serà un recinte firal en el sentit que puguem pensar de Mallorca
o fins i tot d’Eivissa, però sí un recinte polivalent que admeti,
a part d’altres usos, els usos econòmics, de promoció
econòmica de Formentera, i colAlaborar amb un recinte a Santa
Eulàlia. Això quant als recintes firals.

Política de sòl industrial, que el Sr. Sampol es preocupava.
El problema és que el que havíem d’assignar a capítol 6, en
aquests moments la previsió és de destinar-ho a amortitzar el
deute que tenim pendent, que fa dos o tres anys que no s’havia
amortitzat, i aleshores ara no tenim més remei que renegociar el
deute, si podem, o bé amortitzar. Què passa amb el sòl
industrial que és el departament o l’àrea on previsiblement
necessitaríem més doblers? Miri, jo ja he parlat amb el batle de
Porreres i, com és molt natural, es durà endavant. Hi ha una
cosa, Sr. Sampol, la meva postura és que els projectes que
valen la pena són bons els faci qui els faci i, per tant, s’han de
dur endavant, els hagi començat qui els hagi començat i els
acabi qui els acabi. Des d’aquest punt de vista, hi ha el projecte

de Porreres, que no veig motiu per canviar-lo, l’Ajuntament de
Porreres i els grups de l’Ajuntaments de Porreres hi estan
d’acord, hi ha algunes accepcions de com s’hauria de fer, però
això ja no contradiu ni la filosofia ni l’objectiu que té el
municipi, el grup municipal del PP deia que s’havia de fer una
barrera verda per impedir l’impacte visual des de la carretera,
etc., però això són condicions, això no són impediments, això
ho millora, si tant volen. 

Tenc pendent una entrevista amb el batle de Campanet i
amb Santa Eugènia encara no hi he parlat. En principi, li dic que
les previsions són que les coses que estan començades, que
valen la pena, que funcionen, continuïn perquè van bé. Jo estic
content de les inversions o d’algunes inversions que s’han fet
en qüestions de polígons industrials, tenint en compte que
alguna vegada, l’anterior vegada que vaig ser conseller, me
n’havia dut alguna estirada d’orelles perquè em deien que no
anava massa bé fer inversions en polígons industrials. Això
significa, aquestes inversions que s’han començat en polígons
industrials a Mallorca, a Menorca i cap a Eivissa, manifesten
una cosa, que ara tots coincidim, i és important perquè hi ha
una manca de sòl industrial a la nostra comunitat i hem
d’intentar treure-ho endavant.

Crear sòl industrial o facilitar que hi hagi sòl industrial a la
nostra comunitat, a qualsevol municipi de la nostra comunitat,
és una decisió que es pren avui i que té resultats al cap d’un
parell d’anys, no és una cosa immediata, no és treure una norma
que en dos o tres mesos podem tenir-ho fet, és necessari trobar
el sòl, si fa falta comprar-lo, comprar-lo i, si no, negociar amb els
propietaris la qualificació, que estigui qualificat prèviament per
les normes urbanístiques i si no que sigui l’ajuntament qui
promogui la requalificació d’aquests terrenys, llavors tramitar
el planejament corresponent. Tot això significa moltes vegades
anys, bé ho saben els diputats que són aquí, molts d’ells que
han tengut o que els seus partits han tengut experiència de
govern municipal, que saben que tramitar un pla parcial, per
exemple, de Porreres, si en aquest moment estan comprant els
terrenys, les normes subsidiàries crec que estan acabades de
revisar i, per tant, ja tenim la qualificació com a sòl industrial,
però ara hauran de tramitar el pla parcial, per tant ni enguany ni
l’any que ve, previsiblement, per molt d’interès que tenguem,
en dos anys el pla parcial o el sòl industrial de Porreres estarà
llest, pos Porreres perquè n’hem parlat, però m’és igual, podem
parlar de qualsevol altre. Miri, jo tenc ara una sol Alicitud del
municipi de Sant Antoni d’Eivissa que també volen emparar-se
en aquesta política, però escolti el que té ben clar el batle de
Sant Antoni és que primer haurem de tramitar el pla parcial, si
no, no hi ha sòl industrial. Aquesta política de sòl industrial del
Govern és bo que sigui una política compartida per tots els
grups, entre d’altres raons perquè facilita que al llarg del temps,
hi hagi qui hi hagi en el govern, se segueix el mateix camí i el
mateix objectiu. Per tant, es tardi el que es tardi, com menys
millor, però es tardi el que es tardi, arribarem sempre al port que
tots hem desitjat.

Significa això que s’estan posant en marxa, i això entra una
mica a contestar el comentari que feia el Sr. Valenciano, tota una
sèrie de polígons industrials, però que en aquest moment no hi
ha un sol pla parcial aprovat. Clar, això significa que fins que
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estigui tramitat no podem parlar de parcelAles i per tant de
parcelAles instalAlades a tal o qual polígon determinat o, en
general, als polígons de nova creació que planteja, fomenta o
ajuda a dur endavant la conselleria a través de l’IDI.

El mateix passa amb les naus modulars, en aquests moments
a Menorca hi ha alguns projectes interessants, en alguns el
projectista ha fet una gran obra, és una obra que des del punt
de vista industrial o, si vol, econòmic, és inassumible i que els
hem de revisar per fer-ho més senzill i per facilitar aquest tipus
de sòl. Com és natural haurem de buscar el sistema de
finançament, en les naus modulars té certa facilitat mentre que
la destinació no és lloguer, sinó venda i, per tant, el que es farà
serà buscar, a través de finançament bancari, promotors, el que
passa és que sense benefici per part del Govern, com és molt
natural, promoure la construcció d’aquestes naus i els
adjudicataris, els compradors d’aquestes naus ja faran front al
deute corresponent. És més fàcil que a final d’any, si hi ha
alguns projectes a Mallorca o a Menorca, com li deia, i ara parl
de memòria, els que estan en marxa, és evident que a partir
d’enguany podran estar acabats, però llavors totes les naus
modulars que s’han d’instalAlar als polígons industrials de nova
creació, estan igual, estan pendents que la tramitació
corresponent tanqui aquests temes.

Com que és un tema a llarg termini, crec que valdria la pena
anar revisant i no només agafar els polígons que s’han
començat o que s’estan treballant els projectes, si no més
projectes i a poc a poc tenir al llarg del temps una sèrie de
projectes que vagin entrant dins totes les illes. Jo crec que la
més deficitària de totes és Eivissa, perquè no hi ha
absolutament cap inversió. A Menorca tenim que el Govern
balear va comprar uns terrenys, ha desenvolupat pla parcial,
desenvolupa el polígon industrial, està quasi venut; i en canvi
a Eivissa no és que hagi comprat un terreny, és que no ha
tractat d’ajudar ni hem negociat amb cap municipi per fomentar
aquests avantatges, valdria la pena equilibrar-ho una miqueta,
no? Però bé, això ja és un comentari que va en funció de les
necessitats i de les solAlicituds dels municipis, també són els
municipis els que han de dur la iniciativa. I si un municipi, sigui
el que sigui, no diu que té interès o no manifesta el seu interès
en aquest tipus de sòl, doncs escolti, el Govern l’ofereix però
poca cosa més, el Govern no ha de ser el que vagi al municipi
concret a intervenir, són els ajuntaments els que ho han de fer.

Jo, de les visites, i acabam amb aquest tema, si volen, de les
visites que he tengut als diferents municipis, sa Pobla ha
manifestat interès en aquest tipus de naus modulars; Manacor
també n’ha parlat i ara, de record meu, Sant Antoni també m’ho
va dir a Eivissa, i ara no pens, de memòria, si hi ha cap municipi
més que manifesti interès en això, en aquest tema.

Sí, el Sr. Valenciano me feia uns comentari sobre els barems.
Possiblement jo m’hagi explicat malament: els barems que
nosaltres establim és que dins el mateix tipus d’ajuda, per
exemple, modernització d’empresa; bé, no és el mateix, dins la
modernització d’empreses hi ha accions que són més
importants unes que les altres, que signifiquen una millora en
els sistemes de producció unes que les altres i totes són
modernització, aleshores el que intenta el barem és prioritzar

aquest tipus d’ajudes. Com que la inversió no és igual, no és
just que es tengui el mateix nivell d’ajuda a inversions
desiguals. Evidentment, el que és innovació ha de tenir més
prioritat que no el que és modernització o una simple reposició
de maquinària, si m’apura, veritat? Això és el que intenta aquest
barem, que dins la mateixa categoria de subvenció o d’incentiu,
hi hagi, es prioritzi i es doni més al que té més esforç i es doni
menys a qui menys s’esforça. I no parl ara d’intensitat
econòmica, sinó de projecte o d’idea o d’esforç o de canvi, del
que signifiqui el canvi.

Dit això, la connexió amb el Govern central hi és; si se’n
recorda, jo explicava que una de les línies de finançació de les
ajudes a la PIME, hi havia el Pla de competitivitat que està
finançat, o cofinançat, millor dit, pel Govern central. Però això,
per què? Perquè aquest Pla de competitivitat és plurianual, per
tant cada autonomia o cada govern autonòmic, quan fa la seva
previsió, ja sap que aquell pla plurianual que li permet fer o
afegir aquestes, que, per cert, aquí no s’inclouen els doblers
que haguem de rebre de Madrid amb el Pla de competitivitat;
per què? Per una raó molt elemental, perquè nosaltres no sabem
quants doblers ens gastarem dins aquest pla, perquè no tenim
el nivell d’ajudes determinat, és a dir, jo no sé si vendran 25
empreses o 32, jo puc fer una previsió, però no sé cert que
seran tantes pessetes, perdó, tants d’euros o menys, perquè
això anirà al final, veurem l’any, en funció de la despesa que
haguem fet nosaltres tenint la cofinançació.

Però el tema del Pla d’investigació o recerca,
desenvolupament, més innovació, està clar que si s’aprova la
setmana passada i nosaltres el projecte de pressuposts l’hem
aprovat moltíssim abans, està ben clar que no es pot incloure.
El que passa, Sr. Valenciano, que jo li puc donar tota la
tranquilAlitat: primer de tot, una qüestió, això és competència de
la Conselleria d’Economia, això ho du Economia, perfectament
coordinats amb la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
perquè, precisament, el règim de subvencions a les empreses es
fa a través de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, però
qui té la competència és la Conselleria d’Economia, un.

Dos. Com és molt natural, pot estar vostè ben tranquil, que
no hi ha ni una sola línia de col Alaboració, no només, Sr.
Valenciano, no només amb l’Estat, que agraeix que ens digui
això, sinó amb la Unió Europea o amb qualsevol institució que
tengui duros, que nosaltres no l’estiguem demanant, en pot
estar ben convençut. Possiblement si aquesta colAlaboració que
ara comenta i quasi exigeix, i aquesta bona relació que vostè
comenta i quasi exigeix, hagués existit algun temps enrera
haguéssim tengut altres avantatges. Jo li puc assegurar que en
aquest moment estam cercant tot tipus de colAlaboració sigui
amb la institució que sigui, no només l’Estat, o no només
l’Estat espanyol, que hi ha altres institucions, no és ver? I per
tant també colAlaboram i també comptam amb la solAlicitud o
amb la colAlaboració dels convenis que s’hagin de fer.

Parlava que la indústria de Balears té sectors, com és molt
natural, que no poden ser tractats tots igual, i que en els
pressuposts no es distingeix; no, aquesta distinció es fa amb
les ordres, amb les resolucions, millor dit, d’ajudes que traurem
a principi d’any, que són les que regulen les línies concretes i
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determinades d’ajudes que s’han de donar, que s’han de fer,
que determinen la intensitat d’aquestes ajudes i determinen el
que podríem denominar sectors estratègics o, amb denominació
de la reglamentació, sectors d’inversió o d’actuació prioritària.
A través d’aquestes ordres, a través d’aquesta normativa, i això
s’ha fet tradicionalment així, quan dic tradicionalment no estic
parlant de quatre, estic parlant de setze o de vint o de vint-i-
cinc anys, s’ha fet sempre així; a través d’aquestes línies és on
fixa, on s’estableix quins són els sectors més, a judici del
Govern, prèvia consulta amb els sectors, quins són els sectors
estratègics per a la nostra comunitat. Enguany s’inclourà la
indústria nàutica, s’inclourà el software, s’inclourà el comerç
una altra vegada de la sabata o, millor dit, calçat, bijuteria,
etcètera. I per tant tampoc es dóna a tots per igual i tampoc no
es tracta tots per igual, no pot pretendre que a sectors que
tenen una potenciació interna els puguem fer un magnífic pla
d’estabilitat, no funcionaria.

Bé, i crec que ara, si els pareix, acab amb una sèrie de
qüestions que havia plantejat el Sr. Nadal, perquè crec que
totes les qüestions que se m’havien plantejat per part dels
altres portaveus s’han comentat.

Sí, me demanava que li remetés el pressupost del CEEI o del
CDEIB, Sr. Valenciano. Sí, no estan inclosos amb els de la
conselleria perquè són consorcis que, prèvia, fins i tot aquí
s’han d’aprovar pels seus òrgans de Govern. Estan formats per
ajuntaments, per altres entitats públiques i privades i per tant
no els podem dur aquí, prèvia la seva aprovació. Com és molt
natural, tendrà, així com estiguin tancats, doncs li enviï còpia
amb totes les memòries, sense cap problema.

Bé, quan parlava, el Sr. Nadal parlava del Pla
d’internacionalització. Miri, jo crec que les indústries de què
parlam a Balears, tant les tradicionals, com són el calçat,
bijuteria, confecció en pell, moda, etcètera, com també les de
més nova implantació i que són emergents, com és nàutica o
com és software, és evident, excepte la que he dit de nàutica,
que hem de tenir una vocació exportadora, perquè el nostre
mercat no és suficient per permetre sobreviure aquestes
empreses.

I és evident que hem de tenir una visió de sortir, una visió
d’exportació important; anava a dir agressiva, però no ho dic en
el sentit del jove executiu agressiu, vostè m’entén, sinó que
hem de ser fora i hem de ser contínuament fora. És evident que
no és el mateix la política exterior o la política d’exportació de
sabata, que de bijuteria, que de pell, i per tant hem de saber fer
uns programes per cadascun d’aquests sectors. Però el que sí
està clar és que hem d’intentar donar oportunitat als nostres
empresaris perquè puguin sortir, com sigui. Està clar que els
cèntims de la nostra conselleria no ens permeten fer segons
quines coses, però també està clar que podem ajuntar-nos amb
moltes altres institucions per sortir.

Primer, una de les qüestions que crec que hem de fer és
tractar de posar-nos d’acord totes les institucions que parlen
de promoció exterior, totes, públiques i privades i tant del
Govern com que no siguin del Govern de les Illes Balears. Per
això, tornarem a muntar o formarem, la podem denominar

Oficina de Promoció Comercial i el nom a mi m’importa molt poc,
a mi el que m’importa és seure a l’ICEX, per exemple, a la
Cambra de Comerç, Conselleria de Turisme, Conselleria de
Comerç i Indústria, empresaris, etcètera, per a entre tots, sense
discutir les competències de ningú ni tractar d’envair
competències de ningú, posar-nos al dia, coordinar tots els
esforços i totes les feines que es fan de cara a la promoció
exterior. Si, per exemple, posem per cas, el Consell Insular de
Mallorca fa un programa que pot beneficiar la promoció exterior,
per què no hem de saber la resta i aferrar-nos a aquest
programa, o a l’inrevés, si el consell té un projecte per què no
n’ha de poder aprofitar-se, per exemple d’una fira turística o
d’una fira de comerç i indústria o de l’ICEX o d’allà on sigui. Es
tracta que tots els que tenim relació amb aquesta activitat,
treballem junts, i això ens pot estalviar molts d’esforços i molts
de fons. I pot generar unes sinèrgies que afavoriran sempre els
empresaris de la nostra comunitat, que és el que interessa.

Quina altra cosa podem fer, que no ens costa molt i que en
canvi significa benefici per als nostres empresaris. Miri, parlava
de colAlaborar amb els instituts de comerç exterior, ja no només
el nacional, l’ICEX; no, miri, amb Catalunya tenim un conveni
ja fa un parell d’anys que ens ha anat molt bé i que en aquest
moment revisam per veure si podem millorar-lo. A més, jo crec
que abans de final d’any, i a més, la conselleria té molt d’interès
a poder firmar els convenis que li diré abans de final d’any,
perquè així podem incloure-los en les línies de promoció de
gener, d’ajudes per a l’any que ve; són els convenis amb
l’IVEX, amb l’Institut Valencià d’Exportació, i amb Info-Murcia,
que són les oficines de promoció comercial de Múrcia. Això
significarà que, independentment de les oficines comercials de
l’ICEX, de l’Institut d’Exportació Nacional, tendran els
empresaris de les Illes Balears, envoltant de 80 oficines a la
seva disposició, per poder anar a l’exterior, per poder tenir
serveis de representació a l’exterior. Però és que, a més, també,
els beneficis aniran a tots i a cadascun dels actes que puguin
promoure a l’Institut de Promoció Exterior d’aquestes
comunitats. Significarà idò que els empresaris de les Illes
Balears tendran damunt la taula un munt d’iniciatives, que ells
podran triar la que vulguin, la que sigui més adequada als seus
interessos o als interessos de la seva empresa, per poder sortir
fora o per poder-se promocionar fora. I evidentment també, a
través del pla cambral o a través d’iniciatives pròpies de la
conselleria, doncs fer-ho a l’inrevés: que empresaris de fora
visitin la nostra comunitat o visitin les nostres empreses.

Miri, en aquest mes de novembre està previst que un grup
d’empreses de Balears, primordialment de Mallorca, però de
Balears, vagin a Venècia amb un europartenariat per intentar
conèixer empreses de l’est europeu, dels països que han
d’entrar dins la Unió Europea, per intentar ja a començar
treballar dins aquests mercats. I això és el que a nosaltres ens
comença a fer molta falta. No fa molt de temps, jo mateix
acompanyant una sèrie d’empresaris, fórem a la Xina, i és un
tema que valdria la pena parlar-ne molt seriosament; l’est
asiàtic, Xina en aquest moment, és un país emergent, és una
força emergent importantíssima i nosaltres tenim la necessitat
de ser allà, i no és caprici, és el nostre futur. És a dir, en aquest
moment la indústria de Balears s’està jugant el seu futur a
països que no són els nostres. En aquest moment hi ha països
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que surten amb molta força i si nosaltres no som allà, d’aquí a
deu o quinze anys, podem perillar; i si la indústria té una
tendència a baixar o té moltes dificultats per créixer dins la
nostra economia, pensi que si no és competitiva i si no pot
competir amb totes aquestes empreses que en aquests
moments es creen a Índia, a Xina, que tenen uns avantatges
que nosaltres no tenim, i aquesta és la veritat, doncs nosaltres
estarem en molt mala situació.

Nosaltres necessitam, per una banda, tenir un projecte de
qualitat i marca, i després competitivitat i per poder competir
haurem de saber que els nostres empresaris han de saber sortir;
si no saben sortir, si el Govern no els suporta perquè surtin,
possiblement aquestes baixades que comentava el Sr.
Valenciano siguin anecdòtiques, comparades amb el que ens
pot arribar a venir damunt. És un tema que és molt greu i jo crec
que ha de ser una política decidida del Govern, més que del
Govern jo crec que del Govern de totes les institucions, i també,
com és molt natural, del sector privat. Si no és conscient d’això
malament anam.

La creació del pla, m’estic allargant bastant més del previst,
d’eficiència energètica, doncs jo per damunt li estava
comentant; és a dir, tenim un pla energètic, que es modificarà
succintament, és un tema que ja n’hem parlat, però crec que és
necessari no només parlar d’estalvi, sinó d’una despesa
adequada. En aquest moment s’està parlant o estan fent
auditories, tenc entès que el Consell de Mallorca també fa
auditories, colAlabora amb els ajuntaments, enllumenat, serveis
o instalAlacions públiques, però crec que també hem de saber
realment els nostres grans consumidors com estan i sobretot
amb què poden millorar el seu consum: hotels o sector turístic,
sector comercial, si tan vol, una miqueta menys, sector
industrial supòs que pot millorar molt més, però en aquest
moment dades efectives del potencial d’estalvi energètic no els
tenim. Per tant, el primer que hem de fer és saber el que hi ha i
a partir d’aquí tractar de fer un pla d’eficiència d’una despesa
òptima adequada d’energia elèctrica o d’energia de la nostra
comunitat autònoma. A partir d’aquí fomentar, sigui
normativament, sigui econòmicament o les dues coses
possibles, els nostres empresaris o els nostres sectors, fins i tot
l’administració pública.

I l’Institut Balear d’Energia, veurà, és una recomposició
jurídica i a la vegada també d’objectius. En aquest moment
vostè coneix que la Conselleria de Medi Ambient té un institut,
que és l’Institut Balear de l’Aigua i l’Energia, i això neix del
temps en què la Conselleria de Medi Ambient, quan es va crear
la Conselleria de Medi Ambient, també part d’energia va passar
a la Conselleria de Medi Ambient; a partir d’aquí, per unificar
els instituts o les societats que tenien, es va crear l’Institut
Balear de l’Aigua i l’Energia; en aquest moment la veritat és que
des què, a la legislatura passada, energia va passar a la
Conselleria d’Innovació, i ara és a la Conselleria de Comerç i
Indústria, doncs l’IBAEN és, com jo deia en broma, és IBA però
d’EN res, no fa més que gestionar tot el que és referent a
l’aigua, però no a l’energia, com és lògic, seria absurd que estàs
a Medi Ambient. Aleshores, el que ens plantejam és reubicar
les funcions de l’Institut d’Energia a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, a més, l’Agència de l’Energia, que està

creada ara, té un caràcter quasi virtual perquè està penjada del
Parc Bit i no té una eficiència pròpia o no té una personalitat
pròpia, en tant que l’IBAEN mantenia els objectius d’energia,
i el que farem serà precisament redefinir tot aquest aspecte
jurídic, i a partir d’aquí nosaltres en principi el denominam
Institut Balear de l’Energia, el nom, com comprendrà, és el que
menys, el que importa és la funció de coordinació, la funció
d’assessorament, la funció fins i tot d’informació als ciutadans.

Jo crec que ara, a partir del 2004, tenim un desafiament
important, que és, per una banda, que els ciutadans coneguin
que el monopoli de proveïment d’energia elèctrica s’està
rompent i que, per tant, poden tenir dret a contractar la
península. I això és evident que les companyies de per aquí no
informaran voluntàriament o no informaran massa el ciutadà i és
necessari que algú els ajudi. És necessari també crear un punt
d’informació al ciutadà perquè conegui els seus drets respecte
del proveïment de qualitat o, millor dit, el nivell de qualitat de
proveïment de l’energia, és a dir, hi ha normativa que està
entrant en vigor, sobre proveïment d’energia, quant que es
refereix als mínims de qualitat que ha de tenir el ciutadà i que,
per tant, necessita que tengui un assessorament. Tot aquest
tipus d’activitats, així com la tramitació o el foment de les
energies renovables, doncs totes aquestes funcions aniran a
través de l’Institut Balear d’Energia.

Bé, finalment només me queda coincidir amb el que vostè
me deia: que és necessari agilitar l’administració. La Direcció
General d’Indústria ha començat des de fa ja algun temps, fa, si
mal no record, en maig d’enguany o a principis de maig
d’enguany l’anterior Govern va dictar el decret pel qual es
creava l’UDIT; en aquest moment nosaltres desenvolupam
aquest tipus de normativa; intentam agilitar i simplificar i també
aclarir als ciutadans la tramitació dels diferents procediments
per a autoritzacions administratives de caire industrial. La
liberalització implica una sèrie d’avantatges pels ciutadans,
però, com és molt natural, aquesta liberalització ha d’anar
acompanyada de controls de seguretat que garanteixin també
als ciutadans doncs l’adequació i el compliment de la norma. I
això durà algun temps, però en els pròxims mesos veurà vost è
que començarà a sortir també més normativa que permeti
l’agilitació dels tràmits d’autoritzacions o de controls
administratius.

I crec que he contestat almanco en consciència les
qüestions dels senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin fer ús del
torn de rèplica? El Sr. Sampol, pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President, seré més breu que el conseller,
que té més paraules que no pressupost.

(Rialles)
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No, efectivament, el pressupost li puja l’1,5%, però si el
capítol de personal puja el 3% i pujam més de 700.000 euros
l’aportació a les empreses públiques, les empreses privades
se’n ressentiran. Clar, a vostè el cap li bull d’idees, i totes idees
fantàstiques, que són la continuació de programes iniciats fa
molts d’anys. I efectivament, de cada vegada, afortunadament,
les empreses s’estan internacionalitzant més, ara, això són
programes molt cars, això són programes, és a dir, sortir a
l’exterior i tornar són programes molt cars. I naturalment crec
que s’han d’ajuntar tots els esforços, crec que la colAlaboració
amb la Cambra de Comerç i amb l’ICEX és essencial i s’ha de
continuar per aquest camí.

Llavors, a un moment donat, ha dit que no tenien
pressupostat el Pla de competitivitat, el Pla de competitivitat el
té pressupostat, perquè hi ha una previsió d’ingressos ja de
164.000 euros, afectats a la Direcció General de Comerç, i de
976.000 euros, afectats a la Direcció General de Promoció
Industrial; que si, a més a més, dins el 2003 feim una bona
execució, aquestes partides s’incrementaran. La dificultat és
que les associacions empresarials encaixin dins la convocatòria,
que és molt estricta i que hi ha dificultats per presentar
projectes adequats a aquesta convocatòria. Però recursos
econòmics n’hi ha, n’hi ha suficientment, tant de bo n’hi
hagués tants o se’n poguessin desviar uns quants a les
partides ordinàries.

Amb el tema del recinte firal, bé, no m’ha contestat com
pensa fer Tecnoturística, si ja tenen per ubicar-la, si no, bé,
supòs que tenen fins el novembre per resoldre-ho, jo ho trob
un problema. I el recinte firal de Manacor, l’ajuntament s’ha de
començar a espavilar, perquè duim quatre anys, aquest tema
està damunt el DOCUP, és cofinançable el recinte firal de
Manacor amb l’Objectiu 2, i, o haurà de fer una programació o
perdrem recursos prevists per finançar al 50% el recinte firal de
Manacor.

Parlant de l’Objectiu 2, hi ha un tema que desgraciadament
no és de la seva conselleria, així com el vaig felicitar perquè me
pareixia una bona idea ajuntar la Direcció General d’Energia amb
la Direcció General d’Indústria, pens que també les polítiques
d’innovació haurien d’estar dins aquesta conselleria. Perquè si
bé a la passada legislatura va existir una bona relació personal
entre els dos equips, realment qui fa innovació a la pràctica,
mitjançant les empreses, és la Conselleria de Comerç i Indústria,
i especialment la Direcció General de Promoció Industrial. Hi ha
activitats que fan les indústries, com poden ser els mostraris
que es fan cada any, que això hauria d’entrar clarament dins
Innovació i hauria de tenir les bonificacions fiscals que ja
existeixen per la innovació que fan les empreses. I aquí
s’haurien d’ajuntar els pressuposts.

I una qüestió que no vàrem aconseguir va ser que l’Estat
invertís a les Illes Balears l’Eix 3 de l’Objectiu 2, que era una
partida dedicada a innovació, dotada amb uns 5.000 milions de
pessetes, i que es va reservar íntegrament l’Estat. I que, a un
moment donat, ens va demanar cofinançament i nosaltres ens
negàrem, nosaltres ens negàrem a confinançar-ho. És a dir, l’Eix
3 de l’Objectiu 2, clar, i això són partides destinades
íntegrament a innovació. Bé, ara m’imagín que cofinançaran, no

sé si és l’Institut de la Qualitat Turística, però aquí també hi
hauria d’haver partides a part del que seria la innovació
institucional, per dir-ho de qualque manera; la finançació de
projectes de recerca i innovació de la Universitat també hauríem
d’intentar treure alguna línia per als projectes d’innovació de
les empreses que vostès, dins les convocatòries públiques,
tenen línies destinades a incentivar la innovació. I aquí
fracassàrem, no hi va haver manera de poder programar
conjuntament les inversions previstes dins l’Eix 3.

Igualment, he vist dins els pressuposts que encara Medi
Ambient té un programa de foment d’energies renovables, i jo
crec que l’any que ve hauria de passar tot a la Direcció General
d’Energia. Clar, hi ha pocs recursos, n’hi havia abans pocs i
n’hi ha pocs ara, i si, a més a més, dispersam, i vostès fan
auditories energètiques i els altres fan energies renovables al
final la dispersió fa que els resultats són inferiors. I aleshores
crec que vostè ho hauria de reivindicar i nosaltres li donarem
suport, moral com a mínim, i polític.

Bé, i res més, això era tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Valenciano, pel Grup Parlamentari
Socialista, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, vostè ja sabem
que no ho pot admetre, però de fet ho ha admès amb dues
frases que ha dit vostè mateix, si no les he apuntat malament,
austeritat forçada, haurem de fer meravelles. És l’indicador més
clar que efectivament està en la línia del que hem comentat, el
que passa és que clar, no ho pot explicar de la manera que ho
explica l’oposició.

Diu que un conseller mai no en té prou. Bé, però el Govern
té prioritats, si la prioritat del Govern en lloc de ser Costa Nord,
4,4 milions d’euros, els invertís a la Direcció General
d’Indústria, vaja, em pens que s’arreglarien moltíssimes més
coses, perquè la inversió de la Direcció General d’Indústria, o
concretament aquesta direcció general de la qual parlava abans
de la millora de cara als ciutadans, de la gestió, la inversió que
té és de 530.000 euros; passar de 530.000 a 4,4 milions hi ha
molta diferència i òbviament es podrien fer moltíssimes coses
més. Per tant, no és un problema d’aquest conseller, sinó que
és un problema de prioritats del Govern; i el Govern, com
sempre diuen en el plenari, el conseller forma part i és solidari
del Govern, per tant també és de la seva política. Per tant, que
quedi clar que aquesta frase de què mai no en tenen prou, no,
això no, és una frase que va molt bé com a falca, però en el fons
hi ha unes prioritats que es marquen en els pressuposts i que
les prioritats en aquest cas no coincideixen amb les necessitats.

Diu que està molt coordinat amb el Govern de l’Estat, el
conseller sap que un pla no es fa amb un dia, ni amb un mes ni
amb tres mesos, per tant fa molt de temps que aquest pla està
en marxa, que estigui aprovat de divendres passat no vol dir
que abans no existís; home, s’estava fent, per tant seria lògic,
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repetesc, hi ha hagut una clara descoordinació, és com si li
hagin ficat un gol monumental, no un gol petit, un golàs,
perquè no hi ha cap referència ni absolutament res. De totes
maneres jo en això no hi vull incidir, només li diré una cosa,
passarem comptes, d’aquí un any sabrem exactament què s’ha
invertit d’aquest pla aquí a Balears, i aquí és on li exigirem
resultats. De 94 a 140 milions de pessetes, això és el que ens
toca d’inversió aquí, si és que realment estan coordinats, si no,
ja ho veurem.

I l’autèntic debat que jo crec que s’hauria d’haver produït
en aquest pressupost és un debat frustrat, perquè clar, quan
parlam de política industrial, quins sectors hem de prioritzar,
que és el que hauríem de discutir aquí, no, això es farà amb una
ordre d’aquí a uns quants mesos, quan estigui aprovat el
pressupost m’imagín. Home, és que l’important és això, el que
es discuteix en els altres parlaments, el Parlament de Catalunya
i altres parlaments és, en aquests moments, cap a on s’han
d’enfocar les prioritats industrials, això és el que no es discuteix
aquí i no està en lloc. Aquí només ho ha explicitat el conseller
una mica a la rèplica parlant de dos sectors, però clar, això no és
un debat, i això és el debat que jo crec que hi hauria d’haver
aquí en aquest Parlament, el debat pressupostari, i primer hauria
de ser explicitat a les memòries i per tot. Això no existeix, no hi
ha cap línia, això és l’autèntica realitat; la realitat és que no hi
ha política, això és la realitat. Hi ha, bé, unes partides
pressupostàries que es van gastant, això és l’autèntica veritat.

Per tant, en aquest sentit, Sr. Conseller, crec que aquí el que
fa falta és una altra cosa: que hi hagi, primer, un estudi seriós
de quina és la situació. Segon, ja sé que a vostès els estudis no
els agraden molt, n’hi ha molts de fets, hi ha molts d’indicadors,
de manera que fer un estudi no vol dir fer vint anys de feina,
això es pot articular ràpidament, i segon, decidir cap a on volem
anar, i això aquí, en aquests pressuposts no hi és. I ens
examinam d’aquests pressuposts, no de voluntats futures, per
tant, en aquest sentit me permetrà que continuï amb la mateixa
opinió que tenia abans, o sigui, no hi ha una política clara, per
una banda; no hi ha una coordinació clara, que és un tema molt
important el pla aquest estatal d’I+D+I, és importantíssim, no hi
ha cap coordinació tampoc i hi ha una gran quantitat de
recursos que, òbviament, no aniran a la Conselleria
d’Innovació, aniran a una altra banda, o d’Economia i
Innovació i Hisenda, o Hisenda, Economia i Innovació, el que
es digui, aniran a un altre lloc, aniran a les empreses. I el que fa
la política industrial no és el conseller d’Economia, és vostè,
per tant en aquest sentit aquí hi ha un altre gran handicap que
tenen aquests pressuposts, perquè al final els pressuposts són
el reflex de la política del Govern.

En aquest sentit, Sr. Conseller, aquests pressuposts, per tot
el que li he dit, són una mica decebedors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair les explicacions del
conseller; dir que estam satisfets de les seves explicacions i que
no farem cap pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Sr. Conseller té la paraula per contestar.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, efectivament que farem
meravelles, no faltaria més, clar que sí, i Sr. Valenciano, clar;
duc poc temps a la conselleria, però no dubti que d’aquí quatre
anys vostè mateix reconeixerà que hem fet meravelles, ja veurem
quines, però haurem fet meravelles, no es preocupi.

De totes maneres, respecte de la internacionalització, clar
que és molt cara, Sr. Sampol, caríssima, per això intentam, a la
vista, i per això deia que els cèntims, ho deia en broma, però és
cert, els cèntims són importants, si sabem aprofitar al màxim el
que tenim hem de treure rendiment. I no només ens hem de fiar
dels nostres fons, hem de saber aprofitar les sinèrgies, hem de
saber aprofitar els fons exteriors. Per això parlava de la
colAlaboració amb diferents institucions, de la colAlaboració amb
els instituts de comerç exterior de diferents comunitats. Per
què? Perquè amb molts pocs doblers nosaltres podem posar a
l’abast de qualsevol empresa de Balears que tengui
possibilitats de sortir un ventall de possibilitats que nosaltres,
encara que tenguéssim deu vegades més, no tendríem cap
possibilitat de fer-ho, com a Govern me referesc.

Per tant, aquest tema és essencial, saber coordinar, saber
posar-se d’acord amb la resta d’institucions i saber aprofitar al
màxim qualsevol iniciativa de promoció exterior, encara que no
sigui d’aquesta conselleria, encara que no sigui del Govern, si
a mi no m’importa qui es posi la medalla ni qui tengui el mèrit,
a mi el que m’importa és que els ciutadans tenguin, que els
empresaris tenguin la possibilitat de sortir quan ho necessiten
i d’anar o entrar als mercats que necessiten. Això és el que ens
ha de preocupar i això és el que hem d’intentar entre tots. I
cadascú dins la seva responsabilitat, com és natural, el Sr.
Valenciano criticant i jo fent feina, però cadascú dins allò que
és seu i així podrem aconseguir que la preocupació del Sr.
Valenciano, de vostè i meva que és que els empresaris puguin
tenir oportunitats i tenguin la capacitat o les possibilitats de
poder competir a l’exterior puguin anar endavant. Això és allò
que ens ha de preocupar, ara què és car? Com tot, el més car de
tot, però crec que no només hem de comptar amb els nostres
fons, hi ha molts altres fons que hem de saber aprofitar. Igual
com l’Ajuntament de Manacor, escolti l’Ajuntament de
Manacor vostès saben que hi ha uns terrenys que va reservar
l’ajuntament, els varen comprar crec que arrel d’una sentència
que es va pronunciar a Manacor i de paraula l’ajuntament, o el
batle em va mostrar aquests terrenys per poder-hi fer aquestes
instalAlacions. Jo tenc molt clara una qüestió, vull dir urgir a
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l’Ajuntament de Manacor, l’ajuntament està treballant i tenen
pressa en aquesta qüestió perquè clar ha de ser una feina de
legislatura, hem de poder tenir adjudicat això quan abans millor,
si és possible enguany per poder fer les coses, el problema
d’aquestes inversions és que entre que comences a parlar,
discutir, a fer convenis, a preparar passa el temps i no es fan les
coses. Hem de procurar girar la truita, hem de procurar que les
coses es facin. Idò per això corre pressa i intentarem que es faci
quan abans.

Li agraesc allò que m’ha dit de les energies renovables.
Sàpiga que estam conversant amb la Conselleria de Medi
Ambient i possiblement aquest tema es solucioni de cara a
l’any que ve. Per coherència, vull dir que aquí no es tracta,
bromes a part, vostè ho deia en broma, ser reivindicatiu o no.
Vull dir que es tracta d’intentar poc a poc i evidentment quan
fas una estructura de Govern és fàcil que et quedi algun tema
penjat o alguna cosa descolAlocada, molt bé, idò es tracta amb
bona voluntat i amb una mica de coherència i tractar de
reordenar les coses. Això quedarà, possiblement, solucionat de
cara a l’any que ve.

Jo Sr. Valenciano què vol que li digui, vostè s’ha
obsessionat amb el Govern central, amb la necessitat..., haurà
de venir algunes vegades amb mi per veure com ens posam
d’acord perquè vostè no s’hi posava tant d’acord, jo no sé com
s’arreglava. És curiós perquè diu que la responsabilitat del
Govern és solidària i per tant, tots els membres del Govern són
solidaris respecte les decisions, jo normalment som
conseqüent..., no això li ho vaig dir jo a vostè no fa gaire temps
i s’ho va prendre molt fort, li ho vaig dir jo en un debat que
vàrem tenir en aquesta casa no fa gaire temps. És cert, jo som
responsable de les decisions del Govern de les Illes Balears que
ha pres possessió a partir de dia 1 de juliol. En som responsable
i en som conscient. Però vostè també és responsable de les
decisions, de totes, les del seu partit i les d’altres partits, vostè
és responsable de totes les decisions que va prendre el Govern
mentre el pacte de progrés estava en el poder i això és així, no
és d’una altra manera i no passa res, veritat? Perquè ha de ser
d’aquesta manera. 

Clar, quan vostè va ser absolutament incapaç de posar-se
d’acord amb Madrid, ara que ens vengui a dir que no ens
posam d’acord amb Madrid, li hem de fer la cançoneta a totes
les coses que en aquestes tres o quatre mesos hem tancat?
Vostès estaven agreujats i que li semblava mentida que ens
posàssim d’acord amb tota... home! Però és que a més, escolti,
que em vulgui dir que mitjançant un document oficial com són
els pressuposts es faci constar uns ingressos d’un plan que
formalment encara no està aprovat, home! És que ja és voler
donar-hi volta, voler “rizar el rizo” dit en castellà. Vostè em
diu, home vostès saben que es prepara el pla durant una sèrie
de mesos? Sí i? Però no s’ha aprovat. D’aquesta manera
difícilment es pot fer consignar amb uns pressuposts, amb un
projecte de pressuposts que s’han aprovat un munt de dies
abans del Consell de Ministres, com vol que consigni això?
Però és que a més, jo li insistesc en una qüestió, no és la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la que ho ha de dur
i torn a un comentari que feia el Sr. Sampol, miri en aquest
moment una de les iniciatives que prenem, precisament, per mor

de què home, ara que no ens sent ningú, a mi ja em vendria bé
que Innovació també estès dins la meva conselleria, com és
natural. Però escolti l’estructura que tenim és que la que és, bé,
anem a treballar amb ella i anem a fer-ho el més coherentment
possible perquè és que si vol per aquest procediment
començam a raonar i escolti desenvolupament rural, per
exemple, no és només agricultura, també les petites fàbriques,
la petita indústria, tota aquesta activitat econòmica que ajuda
al desenvolupament, ja tenim que tenim molts (...) dins Comerç
i Indústria. I si començam així em quedaria mig Govern. Home!
Jo crec que no hem de ser tan ambiciosos veritat? Per tant, allò
que sí hem de fer és tractar que els diferents departaments de
l’Administració colAlaborin i treballin com un sol.

Ton a Innovació, idò què feim? Molt senzill, en aquest
moment hi ha un director general d’Innovació que està en
permanent contacte, o a l’inrevés, m’és igual perquè aquí l’odre
és el que menys importa, amb la Direcció General de Promoció
Industrial, Promoció Industrial, les ordres d’ajuda quan estam
parlant d’aquests temes passa per tècnics, o amb la
colAlaboració d’Innovació per anar junts i per estar d’acord
perquè els tècnics estan allà. I en la comissió que seleccioni i
que valora els projectes d’inversió de cara a les ajudes que
s’han de donar, també hi ha un representant d’Innovació, de
manera que permanentment hi hagi un nexe que permeti que no
hi hagi contradiccions i que no hi hagi descoordinació, com
deia el Sr. Valenciano. No, procuram que hi sigui per tot. I com
és natural, jo insistesc Sr. Valenciano, amb Madrid, com és
natural, hi ha coordinació, molta i gols ja veurem qui els marca,
a mi em ve bé que passem comptes. Jo ara tenc la temptació de
dir-li, no em puc reprimir, en aquest moment l’execució
pressupostària, passant comptes, a 12 de novembre de capítol
7 és el 90%. És un fet, vull dir que anam gestionant. Clar, vostè
dirà, han de venir 100 milions o 90 milions, no, hauran de venir
en funció de les inversions que es facin, que no és el mateix,
perquè resulta que si vostè té una ajuda en funció de la
inversió, si en fa una de més grossa en tendrà més, si ho fa més
petit més petit. Per tant, no faci afirmacions buides, o no en
vulgui construir castells sobre l’arena, això no és així. Allò que
sí li admet, quan vostè vulgui podrem repassar els comptes i fer
la feina que hem anat fent i cadascú després, com és natural,
decideix si li agrada o no.

No és cert que no hi hagi hagut debat..., Sr. Valenciano jo
em dirigia a vostè, si no li interessa call. No és cert que no hi
hagi debat amb el sector, o no hi ha hagut debat sobre la
política industrial, no és cert. Aquí hi ha hagut debat sobre
aquestes qüestions, o no se’n recorda en la compareixença per
discutir el projecte, o els objectius de legislatura, ja no se’n
recorda? Aquí se’n va parlar, aquí es va exposar punt per punt
aquestes qüestions. El problema està en què vostè, clar, tampoc
ja no vol recordar les memòries, les discussions d’aquest tema
són exactament les mateixes que fa 4 anys, les que en fa 8, 10 i
les que s’ha fet sempre en els pressuposts, vostès han tengut
un interès especial en discutir partides i no discutir polítiques.
Molt bé, idò vostè discuteixi de partides i jo li ho intentaré
explicar. Vostè si vol, el dia que parlem de sectors industrials,
idò en parlam i encantat, quin problema hi ha en parlar de
sectors industrials? Ni un. El problema és que mal si sies, mal si
bogues. Si dius una cosa, malament, si dius l’altra també. Vull
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dir aquí el pessimisme existencial és allò que presideix la seva
actuació, la del Govern són els fets i com vostè mateix ha dit, ja
comptarem. 

Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per què em demana la paraula?

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President jo li deman la paraula per dues qüestions.
En primer lloc perquè el conseller no és ningú aquí dins per dir
allò que ha de fer aquest diputat. I en segon lloc, per fer constar
que una vegada més posa en boca coses que jo no he dit per
replicar-me, la qual cosa és absolutament fals...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat?

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

(...) I vull que consti en acta... (...)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment Sr. Diputat. Aquesta presidència sí entén,
perquè ho havíem estat comentant, que vostè havia estat
contradit en la seva exposició. Per tant, si vol 3 minuts per
aclarir les contradiccions, constarà en acta allò que vostè digui.
Tres minuts i donarem la paraula al conseller perquè tanqui i
acabam el debat.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

No, jo no vull entrar una altra vegada en un debat.
Simplement vull dir que quan s’argumenti, en una rèpl ica i
sobretot una contrarèplica allà on els diputats de l’oposició no
poden tornar a replicar, allò que no es pot fer és capgirar les
paraules afirmant coses que jo no he dit. I en aquest sentit crec
que és una tècnica que no és la primera vegada que em passa,
ja m’ha passat tres vegades amb aquesta mateixa persona i crec
que la veritat, no és de rebut. Podem opinar coses diferents,
òbviament, podem tenir polítiques diferents, però aquesta
tecnologia jo crec que hauria de ser obsoleta i demanaria que es
retirés completament del Parlament. I no vull entrar en res més
per no entrar en un altre debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, també li he donat
tres minuts i n’ha consumit mig, tanqui el debat.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. És molt senzill, jo he dit allò
que he dit i ho mantenc, Sr. Valenciano, jo ara li he dit allò que
pensava, que a vostè no li ha agradat? Vostè també diu coses
que a mi no m’agraden. És a dir, una cosa és la confrontació,
com vostè diu molt bé, que jo admet i que podem mantenir, però
la qüestió és que després vengui a dir, a parlar de tecnologies
obsoletes, quan jo l’únic que faig és recordar-li allò que vostè
m’ha dit fa 10 minuts. Vostè fa 10 minuts m’ha dit una sèrie de
qüestions, jo les hi he recordat i li repetesc, que no li agrada?
Em sap greu, però jo mantenc allò que li acab de dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Idò, conclòs el debat d’aquesta compareixença, només
queda agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que
l’han acompanyat.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 11

Allà on diu "CITIBSA", ha de dir SITIBSA, sigles que
corresponen a Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 12

Pàg. 203: On diu "CEOBA garantia", ha de dir FEOGA-
GARANTIA.
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