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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’aquesta Comissió d’Hisenda i

Pressuposts per tal de dictaminar el pressupost general de la

comunitat autònoma per a l’any 2005. En primer lloc demanar

si hi ha substitucions?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. President, Gaspar Oliver substitueix Joan Huguet.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Pere Sampol.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Valentí Valenciano substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, Maria José Camps substitueix Carme Garcia.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francisco Molina sustituye Eduardo Puche.

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 2005 (RGE núm. 6829/04).

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de

Comerç, Indústria i Energia Sr. Josep Juan i Cardona per tal

d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. Anunciar que

el Sr. Conseller compareix acompanyat dels següents alts

càrrecs: el Sr. Jaume Sureda, Director General d’Energia; Sr.

Francesc Tutzó, Director General de Comerç; Sr. Kurt Joseph,

Director General de Promoció Industrial; Sr. Fernando Martín,

Cap de Gabinet; Sr. Gabriel de Juan, Director General

d’Indústria i Sr. Antoni Murillo, Secretari General Tècnic.

Siguin benvinguts en aquesta sessió. Té la paraula el Sr.

Conseller per fer l’exposició del seu pressupost sense limitació

de temps.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyors diputats.

Comparec gustós davant els membres d’aquesta comissió per

tal d’explicar el pressupost en què comptarà l’any que ve la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i que es disposarà

d’un total de 37.815.230 euros. Un volum pressupostari que ha

de ser l’eina per aconseguir els objectius que ens hem marcat,

objectius que en una exposició telegràfica inicial resumiria

dient que pretenem en primer lloc, millorar el nostre teixit

comercial, apostant per la modernització i la (...) dels

establiments. En segon lloc, promoure la innovació en la nostra

indústria amb una aposta estratègica a favor de la

internacionalització de les empreses, de les seves possibilitats

exportadores. En tercer lloc, fer un esforç sense precedents a

favor de l’estalvi energètic, esforç canalitzant a través d’un

foment decidit de les energies renovables i de totes les línies

que es dirigeixin a l’eficiència energètica. Tres grans línies

resumides que òbviament integren el que seria el gruix de la

gestió que vol abastar a l’any 2005 la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia, però a les quals i també amb tota lògica,

se’n sumen d’altres que seran objecte de detall més endavant.

En qualsevol cas no vull deixar d’especificar en aquestes

primeres paraules que són també objectius d’aquesta

conselleria dur endavant totes les gestions necessàries per

garantir l’abastament energètic de les Balears, amb les millors

condicions tècniques, econòmiques i ambientals possibles i a la

vegada, garantir la seguretat de les instalAlacions de caire

industrial. Com deia, la quantitat global que disposarà aquesta

conselleria al llarg de l’any 2005 puja a 37.815.230 euros, una

xifra que representa un augment d’un 14,53% en relació als

pressuposts de l’any passat. M’agradaria destacar en primer

terme, abans d’entrar en detall dels pressuposts assignats a cada

direcció general, que aquest augment pressupostari global

respon de manera substancial a l’increment propi de les

partides dels capítols 6 i 7 que són les dedicades a inversions

directes i als programes d’incentius, o de suport a l’àmbit

comercial, industrial o energètic. 

Aquests dos capítols que representen quasi les tres quartes

parts del pressupost global es beneficien d’un augment en

relació als pressuposts de l’any anterior d’un 13,5%. Si deixam

de parlar de percentatges i ens remetem a les xifres absolutes,

dels 37.815.230 euros del pressupost global de la conselleria,

25.550.309 euros formen part de les partides compromeses en

el capítol 6 i 7. És a dir, que la part preponderant i dominant de

la nostra despesa s’exterioritza en forma d’inversió o d’incentiu

entre allò que és el teixit de l’activitat, sigui comercial o

industrial de la nostra comunitat autònoma, o els mateixos

conceptes en el cas de la promoció ferma de l’estalvi energètic,

sigui a través dels mecanismes d’eficiència o a través de les

energies renovables.

Vull destacar en aquesta primera part de la compareixença,

que gran part d’aquest esforç inversor i de suport es vehicula a

través d’una sèrie de planificacions integrades i preferencials,

m’estic referint al Pla Ibexport d’internacionalització de

l’empresa balear, en el Pla d’impuls d’energies renovables, i al

Pla d’eficiència energètica de les Illes Balears, per posar uns

exemples. En aquests tres casos estam parlant de planificacions

ambicioses que tenen traducció pressupostària a l’any 2005,

però que la seva previsió és a molt més llarg termini i volen

incidir en objectius que consideram substancials i estratègics.

Amb aquesta introducció tampoc no voldria deixar de referir-

me en el capítol de despeses corrents i que augmenta d’una

manera important a l’any 2005 i aquest increment important

obeeix a les despeses de lloguer que ha significat la

concentració a una mateixa seu de les dependències de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. I val la pensa que

expliqui aquesta qüestió. 

Com vostès saben molt bé els departaments i direccions

generals de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia es

trobaven abans dispersos en una sèrie d’edificis, crec recordar

que eren 7 dependències separades per una conselleria de molt
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poc volum de funcionaris, que en línies generals eren seus, a

més, d’altres conselleries. Així per exemple la Direcció General

de Promoció Industrial i la de Comerç estaven ubicades a

l’edifici del carrer Foners que és allà on hi havia la Conselleria

d’Agricultura. L’IDI s’ubicava en el carrer Ricard Ortega. La

Direcció General d’Energia a un edifici del Parc BIT. Els

serveis associats al conseller i jo mateix, en el carrer Sant Pere.

Part de la UGE en el carrer Sant Feliu. Els serveis jurídics a la

plaça de la Reina i així podria continuar. Si abans les despeses

generals que generaven aquests allotjaments en aquests edificis

aliens a la conselleria eren en bona part assolits per cada una de

les conselleries que ens allotjaven i m’estic referint a despeses

de seguretat, neteja, manteniment, aigua, llum, electricitat,

etcètera. Ara aquestes despeses corren a càrrec de la

Conselleria de Comerç, Indústria i també hem de destacar que

la Direcció General d’Energia que estava en el Parc BIT

tampoc pagava anteriorment cap quantitat en concepte de

lloguer.

En qualsevol cas aquesta conselleria fins fa poc

funcionalment afectada per una distribució que obstaculitzava

les feines diàries, es felicita d’ara poder comptar amb una seu

moderna i única, de la qual només queda fora la Direcció

General d’Indústria, ubicada en el carrer Bastió de Zanoguera

que es va inaugurar precisament en l’inici de legislatura el

trasllat de la direcció general des de la torre ASIMA a Bastió

de Zanoguera. De tota manera la manca d’espai en aquesta seu

fa que la direcció general no hagi pogut renunciar al lloguer

dels locals de la torre ASIMA per poder mantenir els arxius en

aquella zona.

Entram, si els pareix bé als senyors diputats, en el repàs,

l’anàlisi, o l’explicació dels diferents departaments de la

conselleria.

Començaré per la Direcció General de Promoció Industrial

que amb una dotació de 15.706.576 euros és la que disposarà

de la partida pressupostària més elevada. Si d’aquest volum

global pressupostari dedicat a aquesta direcció general,

descomptam la partida assignada a les despeses de personal,

capítol 1, així com les de capítol 4, les relatives a despeses

corrents i de personal de les empreses o consorcis que depenen

de la mateixa, és a dir, el CEEI, l’IDI, o el consorci Centre

Europeu d’Empreses Innovadores. És destacable comprovar

que Promoció Industrial dedicarà el 70,5% del seu pressupost,

una xifra superior a 11 milions d’euros als capítols 6 i 7, és a

dir, a inversions i al programa d’incentius adreçat a consolidar

els processos de modernització i competitivitat de les empreses

de les illes, gràcies a les ajudes que permeten inversions de

millora als programes sectorials adreçats a les associacions

industrials, al foment del disseny, de la qualitat productiva, a la

creació de les noves empreses i a la promoció als mercats

exteriors.

I m’agradaria començar pel que fa a aquesta direcció

general pel darrers dels objectius destacats, el de la promoció

de la indústria de les empreses de les illes en els mercats

exteriors. Aquest objectiu estratègic és precisament la base del

recent Pla Ibexport presentat per la conselleria, un pla que

pretén facilitar i promoure, amb suport econòmic, tècnic i

assessoratiu, accions i estratègies de promoció exterior i

d’internacionalització que duguin a terme les empreses de les

nostres illes. El pla té previst una durada de 4 anys i que

canalitzi, com a mínim, 20 milions d’euros en aquest període de

temps. Parteix d’una idea que consideram bàsica i és que a un

món global i altament competitiu, com és l’actual, no és

suficient basar la nostra estratègia en la qualitat de la

producció, sinó que sobre el fonament d’aquesta qualitat s’ha

d’apostar per la marca i per la diferenciació, és a dir,

internacionalització sí i a més, com a premissa bàsica, però

internacionalització sabent que només podrem fer arribar els

nostres productes des d’una mentalitat selectiva, aquella que

presenta els productes de les illes com una cosa exclusiva, amb

elements que els identifiquen amb aquesta terra i que aquesta

combinació sigui el concepte de diferenciació que els fa arribar

als mercats, allà on tenen possibilitats de penetrar i sempre a

través d’accions promocionals permanents, cohesionades i ben

definides. 

Aquest pla s’estructura sobre 6 eixos. Un primer adreçat a

optimitizar els recursos de les diverses administracions que

destinen a la promoció exterior, eix que inclou, com és natural,

el règim de suport econòmic que contempla la Direcció General

de Promoció Industrial per a l’exportador. Amb aquests

incentius es finançarà la participació a fires i a missions

comercials fora de la nostra comunitat, la contractació de

serveis per a l’exportació i la internacionalització, els accions

de millora o canvi d’imatge per al comerç exterior i la

realització d’estudis de prospecció de nous mercats i canals de

distribució. 

Un segon eix és el relatiu a la informació i orientació, que

bàsicament persegueix concentrar tota la informació actual

d’utilitat per a l’exportador que avui es troba dispersa.

Informació que ha de servir per conèixer els mercats exteriors,

els segments que són interessants i per tant, per a les empreses

que vulguin elaborar les seves estratègies i planificacions. Dins

d’aquest apartat se situa un projecte en el que atorgam una

especial importància, la creació d’un Observatori de la

Indústria Balear, capaç d’aportar anàlisis i dades sobre nous

mercats, sobre legislació, sobre evolució de la demanda,

tendències, etcètera. Una base de dades amb accés telemàtic

que serà permanentment actualitzada. 

Un tercer eix del pla és el relatiu a la formació. Mentre que

un quart és l’adreçat a la promoció i difusió. En aquest cas es

tracta d’ampliar les actuacions específiques promogudes per la

conselleria a l’àmbit de la promoció exterior, amb un especial

esment en el nostre cas d’allò que denominam productes 5

estrelles, els productes d’alta qualitat de les Illes Balears, que

són a més productes clarament diferenciats i amb valors

associats a la nostra cultura, a la nostra tradició i a la nostra

història. Són productes de gran valor per si mateixos, però que

a la vegada són exclusius i referenciadors de les nostres illes.

Finalment aquest pla pretén millorar la xarxa d’oficines que

la conselleria té ubicades a l’exterior, té o ha de tenir, donant

suport al nostre exportador. Per un costat ampliar la xarxa

pròpia amb noves oficines a Bonn i a Los Angeles i en un futur

no llunyà a països d’economia emergent com són els estats de

l’est d’Europa. Per altra, mantenir i en allò que sigui possible

ampliar la política de convenis amb altres administracions per

tal d’augmentar la xarxa avui disponible de les oficines

conveniades amb la Comunitat Valenciana, la comunitat de
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Múrcia i amb la Generalitat de Catalunya i que en total sumen

quasi 80 oficines comercials a l’exterior. A les quals hi hem

d’afegir les de l’Institut de Comerç Exterior Espanyol. 

Únicament destacar que des d’aquesta planificació la nostra

voluntat és la de conjugar tots els esforços institucionals de les

diverses administracions en matèria de promoció exterior,

interès que dóna contingut al sisè eix, el de la reactivació del

Consell Balear de la Promoció Comercial. Pretenem

senzillament que totes les institucions públiques i privades que

tenen a veure en allò que és exportació, promoció exterior

tenguin una taula o tenguin un fòrum allà on intercanviar

experiències, la planificació i la política de promoció exterior.

No se tracta de modificar, alterar, o canviar competències, se

tracta de què per exemple la Conselleria de Comerç, Indústria

i Energia, la Conselleria de Turisme, que des del Govern són

les que tenen les competències de promoció exterior, la Cambra

de Comerç de Menorca, la Cambra de Comerç de Mallorca,

Eivissa i Formentera, les associacions empresarials, etcètera,

l’ICEX, en aquest fins i tot convidar aquestes organitzacions

d’altres comunitats amb que estam conveniats, tot el que té un

programa de promoció exterior el puguem posar en comú

perquè els nostres empresaris tenguin un fons d’informació i

que no encobrim esforços, els diners són escassos, els recursos

són escassos. Per tant, els hem d’optimitzar al màxim. Aquesta

seria un poc la funció del Consell Balear de Promoció

Comercial.

A més de totes les línies d’actuació incloses dins aquest pla,

la Direcció General de Promoció Industrial mantendrà, com és

natural, enguany totes les línies d’ajuda i d’incentiu a la

modernització i diversificació de les indústries, en especial

incidència en les inversions de caire nou, diversificador i

generadors de treball i és aquí on s’emmarquen les polítiques

de creació de noves empreses, adquisició de noves maquinàries

o d’incorporació de noves tecnologies, o les adreçades a

l’obtenció de certificacions de qualitat o mediambientals.

També les relacionades amb el foment de la imatge i el disseny

i les desenvolupades a facilitar sòl industrial a les empreses en

condicions econòmiques avantatjoses. Aquesta qüestió...,

enguany previsiblement les línies d’incentius, o les línies

d’ajuda, si ens ho permet l’esforç que està fent la conselleria,

sortirien les campanyes de l’any 2005 i es publicarien les

normes abans d’acabar l’any 2004 per permetre i donar més

facilitats als empresaris a preveure les inversions de l’any que

ve i sobretot, per també que d’alguna manera tenguin més

marge de temps per preparar la documentació que han de

presentar durant el termini que es dóna obert per presentar

iniciatives, per presentar projectes. 

Hi haurà en Indústria algunes novetats, com és l’ampliar el

nombre de treballadors dins les empreses que se consideren

microempreses, fins ara el límit són 5 i ens quedaven algunes

empreses de Balears que no podien accedir a les ajudes de

microempreses i ho ampliam fins a 7. D’aquesta manera

consideram que pràcticament el 90% de les empreses de

Balears, de les petites empreses de Balears queden emparades

per aquesta possibilitat i per aquesta línia d’ajudes, a part de les

que puguin tenir en altres que estiguin recollides en la norma.

No hem d’oblidar tampoc el suport a activitats industrials

específiques d’un sector, o d’una zona gràcies a projectes de

metodologia Cluster que el seu suport del seu accés a centres

tecnològics o la implantació de plans sectorials de qualitat,

gràcies a la colAlaboració d’associacions sectorials

corresponents o del concurs, d’avaluadors independents i que

aquest tipus d’activitat es fa a través de l’IDI.

Entram en la Direcció General de Comerç i que amb un

total d’11.298.714 euros experimentarà un augment

pressupostari superior al 20%, creixement que en bona part

s’explica gràcies a l’important increment, prop del 30%, del

règim de suport econòmic que la conselleria posa a l’abast dels

artesans i comerciants de les illes. Un augment que obeeix a la

voluntat d’afavorir la consolidació d’un sector d’indubtable

caire estratègic per al desenvolupament econòmic i social de la

nostra comunitat. En aquest sentit no vull perdre l’ocasió de

recordar que després de la indústria turístic el sector comercial

és l’activitat que genera majors nivells de riquesa i d’ocupació

laboral. Aquesta direcció general estructura la seva actuació

pressupostària en dos programes principals. Per una banda

promoció de l’artesania, el primer d’aquests programes és

l’adreçat, com dic, a l’artesania i que comptarà amb un

pressupost de 597.244 euros, quantitat que representa un

augment superior al 200% en relació a les partides assignades

els anys anteriors. Aquesta dotació respon a l’objectiu de

rescatar els professionals artesans de l’oblit institucional i dur

a terme polítiques actives de revitalització d’aquest sector. Es

tracta en concret d’evitar la seva actual dispersió, de

professionalitzar i racionalitzar els criteris per a l’obtenció de

les acreditacions artesanes i de millorar la seva rendibilitat.

Les actuacions específiques previstes per la Direcció

General de Comerç per aconseguir aquests objectius significa

crear un centre d’artesania balear, revisar el catàleg d’oficis

artesans, crear un nou registre i elaborar el Reglament

d’artesania. Potenciar els mercats artesanals, donar suport a la

Mostra d’Artesania Balear i impulsar un projecte que jo

consider bàsic i que és el projecte oficis per encàrrec. Aquest

projecte consisteix en la creació d’una plataforma digital que

permet la comunicació directe..., permet dues funcions i els ho

explic perquè crec que val la pena, permet la comunicació

directe entre consumidors finals, que poden ser per un costat

consumidors o compradors professionals, arquitectes, mestres

d’obres, constructors, etcètera i els propis artesans. Des

d’aquest punt de vista és un projecte que incideix en la

comercialització adaptada a les necessitats dels clients i que

elimina els costos d’intermediació. Però per altra banda té una

vessant que permet crear o instalAlar terminals en el petit

comerç, en el comerç tradicional i que a través d’aquest

comerç, a través d’aquests petits comerços també el

consumidor, el particular, contractar el que necessita. Això és

molt important perquè aquest projecte, a part de ser

completament nou, ofereix la possibilitat que qualsevol artesà

vendré a qualsevol lloc, en principi a Espanya, i ara els

explicaré quines són les comunitats que ens hem ajuntat per dur

endavant aquest projecte. A part d’això, també li permet al petit

comerç tenir una oferta tradicional, una oferta artesanal única,

que no poden tenir altres sectors comercials de caire més gros.

Aquest projecte l’hem iniciat 9 comunitats autònomes, a

part de Balears, Aragó, Extremadura, Astúries, Galícia,

Andalusia, Cantàbria, Castella-La Manxa, Canàries i Catalunya.

I en principi aquesta plataforma digital es referirà a una sèrie

d’oficis determinats que és Construart, en matèria de
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construcció, calçat, productes agroalimentaris i també

productes mediambientals. Són per tant, uns sectors que afecten

d’una manera molt important als nostres artesans i que els

permetrà com a artesans poder oferir a qualsevol lloc

d’aquestes comunitats els seus productes de manera directe als

professionals, també a qualsevol consumidor. Però també a

través de la xarxa de petits establiments de comerç, de petites

botigues de comerç a tot Espanya, també tendran la possibilitat

de vendre a tots els consumidors d’Espanya i a l’inrevés. Per

tant, crec que és una opció completament nova i una oportunitat

importantíssima tan per al petit comerç perquè podrà oferir un

producte completament diferenciat i un servei diferenciat i

també és una manera molt especial de fomentar l’artesania.

El segon dels programes pressupostaris de la Direcció

General de Comerç engloba tan el règim de suport adreçat als

comerciants i a les seves associacions, com aquelles altres

mesures de caire normatiu i d’ordenació de l’activitat d’aquest

sector. Aquest programa suma 8.127.731 euros, amb una

assignació pressupostària superior en un 26% a la de l’any

passat. En els dos casos indicats l’objectiu és doble, per un

costat afavorir les inversions que incideixen en un comerç

modern, competitiu, rendible i a la vegada establir les

condicions que permetin un equilibri entre el gran i el petit

comerç, que garanteixin la igualtat de condicions dels petits i

mitjans comerços front als grans establiments. Jo supòs que

aquesta és una postura compartida per tothom, vull dir que avui

en dia s’ha de fomentar, de la manera que sigui, la

competitivitat, necessitam que els nostres comerços, que les

nostres empreses en general i en aquest cas com que estam

parlant de comerç, que els nostres comerços siguin competitius,

però per poder competir han de poder competir en peu

d’igualtat sinó no és possible la competència. I la funció que té

el Govern és precisament tractar de garantir al petit comerç

aquesta possibilitat de competir amb peu d’igualtat i mentre no

hi hagi aquest peu d’igualtat el Govern té l’obligació d’estar al

costat del petit i mitjà comerç. Això és una qüestió, si tan

volen, de principi.

S’ha de destacar que dins les línies d’ajuda a la

modernització dels comerços tendrà especial rellevància el

programa de desenvolupament d’una sèrie de projectes adreçats

a la revitalització de les zones urbanes de caire comercial.

Aquest programa considera que les comerços formen part de la

vitalitat social dels teixits urbans i que la inversió en entorns

urbans atractius i sostenibles conclou en una millora dels

rendiments comercials. Aquest apartat ha d’incloure també els

projectes de reforma de mercats comercials i la inversió en

millores de zones comercials ubicades a zones turístiques,

inversió que la vegada contribueix a regenerar aquest tipus

d’àrees.

Vull ressaltar també que durant l’any 2005 es

desenvoluparà de manera conjunta, entre la Direcció General

de Comerç i l’Institut d’Innovació Empresarial, un Pla de

qualitat específic per al sector comercial. El pla consistirà en

facilitar la implantació en els establiments comercials del

model de gestió i certificació de qualitat elaborat per AENOR,

de manera específica per a aquest sector. Lògicament l’interès

final és millorar la competitivitat del comerç minorista i

fomentar la seva especialització qualitativa. El model està

pensat per a establiments de menys de 10 empleats i la

certificació establirà els requisits de qualitat que ha de reunir el

comerç i el seu servei, per tal de satisfer les expectatives dels

clients. Cada comerç interessat serà estudiat per personal

especialitzat en aspectes com l’atenció al client, els elements

tangibles, o els relatius a la imatge i a la competència

professional. Els resultats d’aquesta avaluació han de traduir-se

en una millora de la qualitat del servei, una millora de la

imatge, una diferenciació del comerç i una vegada obtinguda,

amb l’autorització comercial de la marca AENOR, com a

reclam de qualitat contrastada.

La Direcció General de Comerç també preveu al llarg de

l’any 2005 l’obertura d’una línia d’ajudes a beques en vistes a

completar l’ensenyament en matèria de comerç dels alumnes de

Formació Professional i universitari. Això ho podríem incloure

dins l’estratègia, o l’activitat que denominàvem escola de

comerç. A la vegada, aquesta Direcció General de Comerç

projecte impulsar l’any que ve un projecte, o un procés

d’ordenació normativa que en primer lloc significaria ampliar

o aplicar la reforma de l’actual Llei balear de comerç. En

primer lloc per augmentar les quanties de les sancions per

infraccions greus i molt greus previstes a la llei. I els ho

detallaré molt breument, les infraccions greus a les que

corresponien fins ara, sancions que podien anar del 1.501 als

15.000 euros, a partir de l’aprovació de la llei

d’acompanyament es passarà a sancionar, segons aquest

projecte, sancionar amb multes que serien de 1.501 a 60.000

euros. D’altra banda les infraccions molt greus que fins ara se

sancionaven amb imports que podien anar des de 15.001 a

150.000 euros, podran ser sancionades d’acord amb el projecte

de modificació amb un import que oscilAlarà entre els 60.001

euro a 600.000 euros. Repetesc, vull dir que les infraccions

lleus no estan afectades, van fins a 1.500 euros. Les greus, avui

estan des de 1.501 a 15.000 euros i passaran a ser de 1.501 a

60.000 euros, és a dir, 10 milions de pessetes. Les molt greus,

que fins avui anaven de 15.001 a 150.000, és a dir, fins a 25

milions, passaran de 60.000 euros a 600.000, és a dir, el màxim

serien 100 milions de pessetes. Multiplicam per 4 les sancions

per infraccions greus i molt greus en matèria de comerç.

D’altra banda i jo crec que com aspecte substancial per fer

complir la Llei de comerç i les exigències de llicència de gran

establiment comercial, s’incorpora la possibilitat cautelarment

un comerç que tengui la qualificació de gran establiment

comercial, que hagi obert les portes al públic sense tenir la

preceptiva llicència autonòmica. També es contempla, com a

circumstància en aquesta modificació, com a circumstància

agreujant la reincidència en les infraccions durant el mateix

any. Aquesta, que ja té caire normatiu, també s’estendrà al

desenvolupament reglamentari de la Llei balear de comerç.

Fires i Congressos que depèn també de la Direcció General

de Comerç té, s’integra a una partida d’1.709.790 euros que

s’inclouen en el capítol 4 i que serà transferida com dic a

aquesta empresa, per a la realització del seu programa firal i

promocional, cada vegada més extens, com també per executar

el projecte de nou recinte firal. Aquest darrer factor implica

l’augment d’un 96,14%. He de dir que respecte dels recintes

firals que estan projectats, la seva finançació anirà en base a

l’endeutament; de fet la conselleria ja té l’aval preceptiu per un

import de 9 milions d’euros i l’any que ve en tendrem un altre

de 10 milions d’euros per adquirir els terrenys del recinte firal
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de Palma i la construcció del recinte firal de Palma també

enguany, si podem enguany ja tancarem el projecte del recinte

firal de Manacor. I així com l’Ajuntament de Formentera ens

faciliti o ens indica quin serà el terreny on volen la instalAlació

polivalent de promoció econòmica de Formentera, també

començaríem a treballar Formentera.

El fet és que ens trobam en una situació que abans de final

d’any d’adquirir els terrenys del recinte firal de Palma i

possiblement de tenir, si no acabat, començada la redacció del

projecte del recinte firal de Manacor.

Pel que fa, i entram ja en matèria d’energia, pel que fa a la

Direcció General d’Energia, cal destacar en primer lloc que la

suma del capítol 6 i 7, dedicats a les inversions i al programa

d’incentius econòmics suma 4 milions d’euros, o quasi 4

milions d’euros, 3.998.000 euros; xifra que percentualment

suposa un augment quasi del cent per cent de les quantitats

assignades als mateixos capítols l’any passat. S’ha de destacar,

també és ver, que sobre aquest augment incideix el traspàs de

quantitats dedicades al foment de les energies renovables

gestionades per altres departaments de l’administració

autonòmica, em referesc concretament a la Conselleria de Medi

Ambient.

Però amb tot i això, una vegada descomptat l’increment que

significa aquest traspàs, la Direcció General d’Energia

augmenta un 25,45% el volum pressupostari dedicat a aquest

concepte, és de les xifres dedicades als capítols 6 i 7, els

programes sobre els quals la conselleria posa una especial

èmfasi són el Pla d’eficiència energètica i el Pla d’impuls a les

energies renovables. Les dues planificacions redunden en un

objectiu substancial, promoure un consum i un ús racional

eficient i diversificat de l’energia que es tradueixi en un estalvi

energètic global i en una millora mediambiental. El Pla

d’impuls a les energies renovables parteix d’una realitat, la que

indica que el consum energètic procedent de les fonts

renovables representa actualment l’1,7% del consum energètic

total i el 3,2% si es té en compte només el consum elèctric

final.

El consum de fons renovables presenta les proporcions

següents: 86%, procedent d’aprofitaments de biomassa i residus

sòlids urbans; 13,3% d’energia solar i tan sols un 0,3%

d’origen eòlic. A la vegada, en funció de les dades recollides

(...) solars i eòlics, les nostres possibilitats d’aprofitament són

molt elevades pel que fa l’energia solar, i la procedent de la

biomassa; mentre que són limitades en relació amb l’eòlica i

pràcticament nulAles pel que fa a l’energia hidràulica. Però les

hem d’aprofitar i volem aprofitar-les totes, sigui quina sigui la

seva proporció. La dotació del pla, per als anys que van del

2004 al 2008, és de 8 milions d’euros, 2 milions d’euros cada

any; a l’any 2005, per tant, s’invertiran 2 milions d’euros en la

potenciació de les energies renovables, quantitat de la qual més

de la meitat es destinarà a ajudes directes.

Si tornam als objectius i a l’horitzó final del Pla, es tracta,

en el cas de l’aprofitament solar i tèrmic, de passar de 61.763

metres quadrats, instalAlats, als 400.000. En el cas de l’energia

solar fotovoltàica, passar de la potència actual, instalAlada de

1.766 kv als 7.300. I en el cas de l’energia eòlica, aconseguir

la instalAlació d’una potència de 75.000 kv. I finalment, en el

cas de l’aprofitament de la biomassa i dels residus sòlids

urbans, assolir l’aprofitament de 457.000 tones cada any. En

aquest punt vull afegir també que a pesar del poc aprofitament

possible, de les fonts hidràuliques, perquè gairebé no n’hi ha,

com a energies renovables hi ha dos projectes en estudi que han

comptat amb un impuls i l’assessorament tècnic de la

conselleria a l’espera de la intervenció d’altres departaments de

l’administració autonòmica i la de l’Ajuntament de Palma,

concretament necessitarà de l’autorització dels recursos

hidràulics de la Conselleria de Medi Ambient, com és molt

natural, i també el consentiment i l’acceptació de l’Ajuntament

de Palma. Però simplement l’estam estudiant i és l’aprofitament

energètic dels bots d’aigua en els punts, a un dels punts del

trajecte de la conducció de sa Costera cap a Palma i també un

dels punts de recorregut de l’aigua, des de l’embassament del

Gorg Blau cap a Lloseta.

Possiblement amb aquests projectes estiguem aprofitant els

escassos projectes possibles d’aprofitamen de la força de

l’aigua com a font energètica regulable a la nostra comunitat;

són molt petits però crec que a una comunitat com la nostra, res

s’ha de menysprear per aprofitar les energies renovables.

El Pla integral per fomentar l’ús de les energies renovables

combinarà mesures de caire formatiu i de difusió amb

importants línies de suport econòmic i financer per tal

d’afavorir les inversions en instalAlacions d’energia renovable.

Així, entre d’altres actuacions, s’hi inclouen les següents: per

una banda, jornades informatives i seminaris sectorials sobre

els avantatges econòmics i ambiental de les energies

renovables. En segon lloc, crèdits verds, que consisteixen o

que, millor dit, es basen en convenis que ha realitzar la

conselleria amb dues entitats bancàries en vistes a l’establiment

de préstecs a un interès preferent per a inversions en energies

renovable.

En aquest moment tenim el conveni firmat amb dues entitats

bancàries, però és evident que si, i me permeten l’expressió

humorística, si alguna más se deja també l’inclourem. Es tracta

d’estendre aquest tipus de finançació privada, però amb uns

avantatges econòmics importantíssims a qualsevol entitat

financera que vulgui prestar-se a colAlaborar amb el Govern.

El pla autonòmic d’ajudes directes per a inversions en

instalAlacions renovables està dins una d’aquestes actuacions

del Pla.

La priorització de les inversions, o es prioritzaran les

inversions públiques a les zones i municipis amb major

potencial energètic, i s’oferirà, com és molt natural, informació

de les diferents línies d’ajuda autonòmiques, estatals i

comunitàries, com poden ser per exemple els incentius prevists

a la línia ICO-IDAE, que combina ajudes directes del

finançament, el cost elegible, amb unificació d’interessos; es

tracta que els nostres ciutadans puguin aprofitar al màxim totes

i cadascuna de les possibilitats financeres d’ajudes que doni

qualsevol tipus d’administració. Tota ajuda consider que és

benvinguda i ha de ser reconeguda pels nostres ciutadans.

D’altra banda, s’efectuaran, en tots els esforços de caire

informatiu i d’assessorament, en vistes a promoure l’aprovació

d’ordenances municipals, d’energia solar, tèrmica a tots els



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 30 / 10 de novembre del 2004 691

 

municipis de les Illes Balears, amb l’objectiu de regular la

incorporació en els edificis i construccions dels pobles i ciutats

illenques de sistemes de captació d’ús d’energia solar per a la

producció d’aquest.

I com a darrer aspecte dins aquesta planificació, vull referir-

me al desenvolupament de diverses aplicacions passant-les de

radiació solar a aplicacions que serviran per proporcionar

informació personalitzada i ajustada a les necessitats de l’usuari

per calcular i dimensionar, d’acord amb els mitjans de radiació

solar de cada lloc, els sistemes solars tèrmics d’aigua calenta i

els sistemes solars fotovoltàics.

I pas a explicar-los el Pla d’eficiència energètica de les Illes

Balears, per donar-los unes notes, no explicar perquè si no

estaríem tota la tarda. Si una de les vies per incidir a l’estalvi

energètic és el foment de les energies renovables, l’altre és

evident que s’ha de promoure un ús racional i eficient d’aquest

recurs. De fet el Pla d’eficiència energètica de les Illes Balears

es nodreix dels recursos prevists, tant en matèria d’inversions

com d’incentius en els capítols 6 i 7 d’aquesta direcció general.

Vull destacar també aquí que aquests recursos es destinaran

a un ampli programa d’auditories energètiques que la direcció

general impulsa, a part de l’administració, els diversos sectors

productius, amb una especial incidència en el sector turístic i el

subsector hoteler. Programa que s’estén també a les línies que

promouen en relació amb els anomenats municipals, els canvis

de les instalAlacions actual per altres més eficients, que generen

costs inferiors, que produeixen una menor contaminació

lumínica i que es converteixen al cap i a la fi, en inversions que

s’amortitzen en funció de l’estalvi generat, dins un temps molt

raonable; sense deixar de destacar els beneficis mediambientals

consegüents que és, com deia, la reducció de contaminació

lumínica i la reducció d’emissions de CO2.

Les auditories energètiques són lògicament la passa inicial.

La diagnosi de cada sector ha de seguir la incorporació de

sistemes que racionalitzin l’ús de l’energia. Aquest és el sentit

de les línies que es destinen a impulsar el pla de subvencions

als ajuntaments de les illes per tal de substituir les instalAlacions

actuals d’enllumenat, inversions que en bona part es veuran

compensades en el futur per la reducció dels costs d’explotació.

I finalment, dins aquest apartat d’eficiència energètica, vull

esment a la línia d’ajudes que es posa a disposició dels

ciutadans per a l’adquisició d’aparells electrodomèstics

eficients, línia que renovarà a l’any 2005 i que a l’any 2004 ha

tengut un indubtable èxit.

En aquest punt d’exposició i per tractar l’àmbit de gestió de

la direcció general d’Energia, em vull referir a l’apartat de les

infraestructures necessàries per garantir el subministrament

d’energia a les Illes Balears. Tot i que aquesta és una qüestió

que no té una traducció pressupostària directa molt

significativa, és evident que la Direcció General d’Energia

intensificarà, al llarg del 2005, els esforços necessaris per

seguir avançant en relació amb les infraestructures necessàries

per garantir l’abastament energètic de les Illes Balears, en

primer lloc, estam ultimant la modificació del Pla director

sectorial energètic i, en segon lloc, impulsant totes les gestions

indispensables per obtenir que les infraestructures

corresponents es facin d’acord amb els terminis establerts i

sempre amb les millors condicions tècniques, econòmiques i

ambientals possibles.

Vostès saben, perquè així s’ha difós, per part dels mitjans

de comunicació que ENAGAS, l’empresa de gas adjudicatària

del projecte, que actualment opera sobre 6.500 quilòmetres de

conduccions d’alta pressió de l’Estat espanyol ha inclòs en els

seus pressuposts la inversió corresponent al gasoducte des

d’Oliva fins a Eivissa i a Mallorca, conducció que prohibirà el

gas natural a les Illes Balears. ENAGAS, d’altra banda, ja ha

efectuat els estudis relatius al gasoducte en els seus trams

terrestres i submarins. I a la mateixa vegada hem solAlicitat ja

els informes mediambientals corresponents, mentre que les

infraestructures del gasoducte compten amb l’informe

favorable de la Comissió Nacional de d’Energia, tot això vol

dir que les passes necessàries s’acompleixen; que el procés i

terminis fins ara coberts, s’ajusten a les previsions i al calendari

programa, que preveu l’entrada en servei del gasoducte l’any

2007, s’està executant. Vull recordar, des d’aquest punt de vista

que l’agenda relativa a les Illes Balears, del document

ministerial adreçat a la planificació del sector de l’electricitat

i el gas, fixa la inversió necessària per a aquestes

infraestructures de gas en 267 milions d’euros, quantitat que

podrà variar una vegada tenguin tancat el projecte i s’hagin fet

les revisions de preus a causa del desfasament temporal.

Per tant, des de la Direcció general d’energia i des

d’aquesta conselleria seguirem multiplicant les gestions i els

contactes, per tal que aquesta línia d’acompliment es

mantengui, i si és possible que s’accelerin els terminis de

calendari d’execució.

Si en el cas de la política energètica espanyola, un dels

elements directors és garantir l’accés al gas natural, en el cas de

les nostres illes, en el cas de Balears el nostres objectius són

aconseguir un subministrament fiable, als mateixos preus que

a la península; afavorir la competitivitat del mercat energètic

insular; donar suport al desenvolupament socioeconòmic i

impulsar la millora de la qualitat ambiental.

Seguim amb el cable elèctric submarí i en relació amb

aquesta connexió elèctrica amb la península i entre les illes,

vull indicar que l’operador del sistema elèctric, Red Eléctrica

Española, està efectuant en aquests moments els estudis

necessaris previs per a la provisió d’aquesta infraestructura,

estudis imprescindibles tant per a la realització de la

interconnexió del sistema elèctric balear amb el sistema

peninsular, com per fer la unificació del sistema elèctric balear

mitjançant la interconnexió Eivissa-Mallorca i la d’Eivissa-

Formentera. En aquests moments les nostres gestions es

dirigeixen a agilitar aquest procés previ i a la vegada a impulsar

una coordinació entre els equips tècnics de la conselleria i de

l’operadora, per tal de comptar, amb la màxima celeritat, amb

aquests treballs documentals.

Com recordaran els senyors diputats i diputades, l’addenda

referida a les Balears abans esmentada, indica que a l’any 2007

haurà d’entrar en servei la interconnexió elèctrica per cable

entre Eivissa i Mallorca, així com entre Eivissa i Formentera.

A la vegada, en el 2007 començarà la construcció de la

interconnexió elèctrica per cable entre la península i les Illes
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Balears, de manera que puguem disposar, entre el 2009 i 2011

d’un sistema elèctric unificat per a totes les illes. El document

ministerial fixa aquesta inversió en un pressupost de 340

milions d’euros. Conseqüentment, intensificarem les iniciatives

per tal que s’acompleixi aquest calendari i aquestes previsions,

perquè la interconnexió elèctrica de península a Balears

significarà un augment de la fiabilitat i de la seguretat de

subministrament; la participació de les illes en el mercat

elèctric continental i la creació d’un sistema elèctric insular

unificat i interconnectat.

Respecte de la liberalització del sistema, he de dir que les

previsions que es tenien, segons una entrevista que vaig tenir

amb el ministre d’Indústria, era que en el mes de setembre

poguessin sortir les ordres que desenvolupen el decret de l’any

2003, de liberalització dels sectors; que malauradament

aquestes dates no s’han complert, però que esperam que puguin

produir-se abans de final d’any. Li hem enviat una carta al

ministre interessant-me per aquesta situació i me consta que el

ministre també té interès cert a tancar aquesta qüestió.

La Direcció General d’Indústria comptarà, l’any 2005, amb

un pressupost molt semblant al de l’any passat, de 2.100.174

euros. Es tracta de l’àrea de la conselleria que menys dotació

pressupostària té, qüestió lògica si es pren en consideració que

la seva estructura, funcionament i finalitat suposa que sigui una

àrea sense grans projectes d’inversió. Però com vostès saben

molt bé, aquesta circumstància no significa que l’activitat

habitual i quotidiana d’aquest departament no tengui

transcendència. Tot el contrari, i més si consideram que entre

les seves funcions s’hi troben les de garantir la seguretat dels

ciutadans a través del control i les inspeccions de les

instalAlacions industrials i la d’exigir el compliment de tota la

normativa i reglamentació que afecta el subministrament de

serveis bàsics dels ciutadans, com és l’aigua, l’electricitat o el

gas, per exemple.

Aquesta raó és la que explica que dins el pressupost

d’aquesta direcció general les despeses de personal signifiquin

el 73% del total; les despeses de capítol 1 inclouen la feina

pròpia de la inspecció, la del registre i la de tramitació, és a dir,

bona part del volum diari de treball d’aquest departament.

Tres són els objectius bàsics de la Direcció General

d’Indústria: per un costat, simplificar i agilitar la tasca de

tramitació administrativa; per l’altre, millorar la formació

tècnica dels professionals del sector industrial, i com a tercer

punt, reforçament de les tasques de control i inspecció

relacionades amb l’ampliació i la instalAlació de les

infraestructures industrials. Dins aquest darrer i tercer apartat

és on se situa el nou pla d’inspecció que es preveu posar en

marxa, pla que es nodrirà gràcies a la inversió de 500.000

euros, amb la dotació tecnològica necessària per dur-lo

endavant, es tracta d’adquirir nous aparells de mesura que

responguin a la darrera tecnologia, que ens permetin efectuar

els controls de gasos, combustibles i electricitat amb les millors

condicions i a la vegada mantenir les contractacions

indispensables d’enginyers i enginyers tècnics per poder operar

amb competència sobre la nova tecnologia. Aquesta inversió

explica que el capítol 6 d’aquesta direcció general hagi

experimentat un augment del 12% en relació amb les xifres

pressupostades l’any passat.

Jo no sé, tendria interès, el que passa és que fa una hora que

estam parlant i això es fa una mica llarg, però, bé tal vegada ho

deixarem, tenia un tema pendent, o si volen llavors en el debat

en parlam, d’algunes mesures que s’hauran de fer o d’alguns

projectes que s’hauran de dur endavant a través del REB.

Pensin, i faré un minutet perquè crec que és un tema molt

important, totes les forces polítiques i possiblement (...) estan

d’acord amb la necessitat de desenvolupar l’actual normativa

del REB a part del projecte que va anunciar el president, del

nou projecte de règim especial fiscal per a les Illes Balears.

Aquesta conselleria l’afecta d’una manera molt important, vull

dir, de memòria crec que són set els punts de la llei que afecten

la nostra conselleria, que hauran de dur d’alguna manera,

conjuntament amb la societat, liderar aquests projectes. És

d’interès de la conselleria que els projectes que es presentin

davant Madrid els facem o els acordem entre tots; és a dir,

pensin que una de les qüestions que s’ha de presentar és tota

l’aplicació del REB respecte d’energia, una part ja està clara,

liberalització, subministrament de gas i d’electricitat, però

també el Pla d’energies renovables que l’hem de presentar entre

tots. I una de les qüestions que en aquest moment treballam és

la distribució troncal del gas dins Mallorca i la possibilitat de

connectar a través d’aquesta distribució de Mallorca fins a

Menorca conduir el gasoducte. Aquest és un projecte que està

molt verd, que és un tema que hem de parlar, però que jo crec

que és necessari, igual que per exemple quan parlam de les

mesures que s’han de prendre per reactivar, el REB diu la

indústria tradicional, jo m’atrevesc a dir la indústria; és a dir,

tota, la tradicional i la que està emergent. Jo crec que hem de

ser capaços de presentar un projecte comú i per això, o també

sobre la indústria nàutica o també sobre l’aeronàutica, és a dir,

hi ha una sèrie de projectes que hem de presentar, que hem

d’acordar amb el Govern central que jo crec que és essencial

que abans tenguem un debat aquí, un debat públic, un debat on

participin totes les forces polítiques, un debat on participin

totes les forces socials, econòmiques, especialistes, per poder

presentar un projecte que sigui de tots, un projecte comú;

perquè el REB ha de durar molts anys, sinó aquest un de millor,

és a dir, i els que estam aquí prenent les decisions no sabem el

temps que durarem. Per tant, és bo tenir una guia, és bo tenir un

projecte que pugui ser assumit per tots, defensat per tots i que

d’alguna hi hagi un pacte per al desenvolupament de la nostra

comunitat.

Per això no vull entrar molt en aquesta qüestió, més que res

per qüestió de temps, però crec que és un tema important poder

plantejar aquest aspecte des d’un punt de vista de projectes de

consens, que és com sempre han funcionat les coses. I quan es

fa d’una manera unilateral, doncs té una durada bastant més

curta, si és que dura.

Dit això, Sr. President, deman disculpes per l’extensió i me

sotmet a les preguntes o suggeriments o aclariments o el que

vulguin els senyors diputats i diputades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Entenc que podem continuar,

a no ser que algun grup demani suspensió de la sessió. Per tant,

continuam.
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En primer lloc, té la paraula el Sr. Nadal, en representació

del Grup Mixt, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré no esgotar els deu

minuts, si bé el conseller ens ha parlat de moltes coses i molt

interessants. Bé, en primer lloc, agrair la compareixença del

conseller de Comerç i Indústria i dels alts càrrecs del seu equip

i la claredat de l’extensa exposició que ens ha fet. Per part

d’Unió Mallorquina, felicitar-lo; ens ha paregut molt

interessant tot el referent al Pla d’eficiència energètica de les

Illes Balears i des d’Unió Mallorquina volem felicitar el

conseller per tot això que representi una utilització més racional

de l’energia. I a més, felicitar-lo per començar a tenir

iniciatives en un tema tan important com el de la contaminació

lumínica, que dimarts que ve, en el ple d’aquest consell, hi ha

una iniciativa del Consell de Mallorca, que ve avalada jo crec

que per tots els grups, en què es podrà decidir o que es podrà

aprovar una important iniciativa en matèria de contaminació

lumínica. Per a Unió Mallorquina és important que per part del

Govern ja es prevegin iniciatives en aquest sentit.

Nosaltres li demanaríem, de la seva explicació jo he vist

que hi havia projectes que van dirigits directament als ciutadans

o partides pressupostàries directament als ciutadans, i m’ha

paregut també sentir que hi havia també un pressupost dedicat

a ajuntaments o a administracions municipals per a aquest

tema, i voldria saber si això és ver, a què consistirà aquest

projecte i si també ha pensat per a altre tipus d’administracions,

com puguin ser mancomunitats.

En el tema de l’energia que, per part d’Unió Mallorquina,

consideram que és un dels temes més importants que tenim a la

nostra comunitat, de l’explicació que vostè ens ha donat

entenem que el tema del gasoducte hi ha previsions i més que

previsions ja es tenen projectes concrets, però que parlam d’un

horitzó, com a mínim, de l’any 2007. I en el tema del cable, si

bé hi ha previsions, aquí encara que Red Eléctrica estigui fent

feina, encara les previsions más largo me lo fiáis, no?

I voldríem saber, jo l’he sentit parlar del sistema unificat, si

amb la previsió del cable es preveu realment la unificació dins

tot el sistema nacional perquè hi hagi realment una

liberalització del mercat, que no només sigui nominal i que

puguem realment escollir els ciutadans de les illes quin serà

l’operador que podrem triar. Perquè, si bé nominalment hi ha

aquesta liberalització, de fet, avui en dia, és molt difícil.

Ens ha parlat d’aquesta ordre ministerial que tots esperam

des de fa temps i voldríem saber quines eren les previsions i, si

no, quines seran les actuacions que per part del Govern de les

Illes Balears es prendran perquè d’una forma definitiva arribi

aquesta tan desitjada liberalització.

En el que fa referència al REB, dir-li que per part d’Unió

Mallorquina tendrà tot el suport que sigui necessari per aplicar

realment aquest REB que tenim actualment. I si no aquest el

que sigui, però d’una vegada hauríem de deixar de parlar de

règims i de sistemes i realment aconseguir un dels objectius que

es marcaren quan es va fer el REB, tant en el tema

diversificació com en el tema d’aconseguir que les desigualtats

que tenen les indústries de les nostres illes respecte de la resta

de l’Estat espanyol.

Vostè ens ha tocat dos temes que a nosaltres ens interessaria

si hi pogués aprofundir: un seria el tema de la indústria nàutica.

Com és possible incentivar que pugui competir la nostra

indústria nàutica amb la d’altres indrets de la península quan les

taxes portuàries pugen d’una manera tan desproporcionada com

pugen i sobretot en els ports que són ports d’interès de l’Estat,

que són Eivissa, que són Formentera, que és Palma, que és

Alcúdia i, si no vaig errat, també Maó?

També ens ha parlat del tema de la indústria aeronàutica

dins el REB i voldríem saber si hi ha previsions de fer

actuacions per aconseguir el tan desitjat hangar perquè es

puguin instalAlar indústries aeronàutiques a la nostra illa. Els

anys seixanta Mallorca, perquè era una de les pioneres en

indústria aeronàutica, teníem les condicions per ser els millors

i hem anat deixant els trens, cada vegada serà més difícil

reenganxar-nos amb aquesta indústria que podria servir per

diversificar el nostre monocultiu del turisme.

En matèria de comerç, des d’Unió Mallorquina li

demanaríem que aquesta declaració de principi que vostè ha fet

i que des d’Unió Mallorquina compartim, que s’ha de fomentar

la compatibilitat però que s’ha de tenir en compte el petit i el

mitjà comerç, que no s’oblidi dels consumidors que, en

definitiva, qualsevol actuació que es faci l’objectiu final ha de

ser que tots els ciutadans tenguin un bon servei i que el comerç

està per aquest objectiu.

I la darrera pregunta que li voldríem fer, vostè ens ha parlat

que abans de final, he entès, l’exercici de l’any 2005, s’haurà

de tenir uns terrenys, d’enguany, de l’any 2004 per al recinte

firal de Palma i per al recinte firal de Manacor i ens agradaria

que ens ampliàs un poc més en aquest tema i anunciar-li des

d’aquí que aquest pressupost que ens ha presentat tendrà el

suport d’Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Sí? Idò en representació del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr.

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu també.

Bé, començar per donar la benvinguda i les gràcies per les

explicacions al conseller i a tot el seu equip i d’aquesta

macroconselleria per aspectes tan diversos pensava centrar-me

únicament en un dels aspectes, el tema de l’energia, però ja que

conseller ha tengut l’amabilitat de parlar-nos de les qüestions

que no són estrictament pressupostàries sinó que vénen a la llei

d’acompanyament i que fan referència a l’ordenació del

comerç. Ho dic perquè altres consellers no tenen ganes de què

s’entri en la llei d’acompanyament i en canvi vostè l’ha tret. 

Bé, manifestar una certa sorpresa i no comprendre la

necessitat de què això vengui en la llei d’acompanyament.
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Nosaltres hem estat sempre molt crítics de què s’utilitzi la llei

d’acompanyament per aprovar qüestions que no siguin

purament fiscals o administratives i que tenguin relació directe

amb el pressupost. Bé el tema de les sancions pot tenir una

incidència pressupostària, però m’imagín que no se posa aquí

amb efectes recaptatoris. I també la major autoritat que dóna la

pròpia conselleria a la possibilitat de tancament, és un poc

sorprenent que venguin mitjançant llei d’acompanyament i

sorprenent que des d’un Govern de caire liberal, com és aquest,

vengui en qüestions, que en fi, si ho fessin des d’altres sectors

segur que parlaríem d’intervencionisme i qüestions d’aquest

tipus.

Bé passem al pressupost pròpiament. Tema d’energia, entre

els objectius que figuren a la memòria que ha dit vostè mateix,

és assegurar el subministrament elèctric. I jo li volia preguntar,

no per la gran partida de subministrament elèctric, sinó per una

qüestió més concreta que ha sorgit diverses vegades en aquest

Parlament i és que si la part nord-est, tan de Mallorca com

d’Eivissa, o sigui els municipis d’Artà, Capdepera per una

banda i Santa Eulàlia per l’altra, si hi ha també mesures

concretes que estiguin quantificades per assegurar el

subministrament correcte als ciutadans d’aquella zona que

tenen deficiències perquè els arribi.

Després ha parlat de dos grans objectius en el tema

d’energia, el foment de les energies renovables i l’eficiència

energètica. El problema que tenc jo, tal vegada és la meva

incapacitat per aclarir-me aquí en els pressuposts, que és gran,

però com que vostè ha entrat en detall parlant de partides i

quantitats concretes per al Pla d’energies renovables i en canvi

el Pla d’eficiència energètica, jo no he trobat, ni he escoltat dir

quantitats concretes..., és a dir, quines aportacions hi haurà per

a aquest Pla d’eficiència. Suposam que hi són, però que és un

tema absolutament transcendental, les energies netes no

contaminen com les altres, però la millor energia és la que no

fa falta consumir-la, aquesta sí que no és contaminant en

absolut. Bé, jo no he sabut trobar les quantitats concretes que

preveuen aquests pressuposts.

I després una qüestió, no sé si la tendrà present en aquest

moment dins dels temes de les energies renovables. Ha parlat

del percentatge important que suposa biomassa i residus sòlids

urbans com un conjunt. Jo li preguntaria si sap quin percentatge

és separadament..., seria la biomassa no procedent de residus

sòlids urbans, possiblement no hagi vengut preparat per això

perquè és una cosa molt concreta, però m’agradaria saber-ho.

I després parlant d’eficiència energètica, jo em pregunt,

crec que vostè sap que sempre hem qüestionat el tema de què

sigui necessari gasoducte i cable. Però a més aquest cap de

setmana ha sortit una informació en un mitjà de comunicació

que es fa ressò d’un document del ministeri, he de dir que el

document del ministeri no l’he vist, estic parlant en base a

retalls de premsa, per tant, hi podria haver alguna equivocació,

però parla de com el tema de gas natural passam d’aquí al 2007

en el cas d’Eivissa, veig que Mallorca fa una gradació, passam

del zero a l’infinit. Vull dir, el zero que tenim ara a l’infinit, bé

a l’infinit no, té unes quantitats concretes, però bé, sortim de

zero i tenim una gran participació del gas natural en la

producció de l’energia, diguem-ne, convencional, la no

renovable. I immediatament el gas natural torna a decréixer, de

tal manera que per al 2011 es veu que la participació del gas

natural dins la producció d’energia convencional a les Illes

Balears, en concret al sistema de Mallorca , Eivissa i

Formentera perquè Menorca no hi arriba el gas, queda amb un

percentatge molt inferior, produeix una baixada

importantíssima. I jo em pregunt, això en criteris purament

d’eficiència és una cosa eficient, tenim la capacitat, arribam,

hem fet el gasoducte, tenim les instalAlacions, però

immediatament que arribam a aquesta capacitat el que no feim

és seguir augmentant el percentatge perquè encara hi ha altres

fonts més contaminants, sinó que sembla ser perquè se fia de

l’arribada del cable, que immediatament es va reduint, no torna

al zero, però es queda en unes quantitats molt petites. I això

sincerament no pareix que siguin uns bons criteris d’eficiència

energètica.

I en aquest moment res més. Si concretament em pot dir

quines quantitats hi ha per a aquest pla anualment. Res més,

moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. La Sra. Vadell en nom del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula per 10

minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar la benvinguda

al Sr. Conseller i al seu equip de tècnics que l’acompanyen i

agrair-li la seva exposició. Hi ha hagut portaveus que m’han

precedit que han fet preguntes que no repetiré, però que també

m’interessa saber la seva resposta i jo me centraré en 4 coses

molt concretes.

Comencem per Secretaria General, el programa 721A.

Veim que en el capítol 6, inversions, té una partida global de

835.510 euros. M’agradaria saber en què els invertirà i si ens

pot especificar alguna cosa d’aquesta..., on aniran aquesta

quantitat d’euros. Igualment a la Direcció General d’Indústria,

el programa 722A, també en el mateix programa d’inversions,

capítol 6, té una quantitat de 567.800 euros. Li faig la mateixa

pregunta.

Després a Promoció Industrial, a la memòria diu que farà

convenis. Jo li deman amb qui? Quins convenis farà? Quins

convenis té previst fer? I amb quina quantitat aproximada? De

Promoció Industrial.

Després li volia fer un comentari, vostè s’ha estès molt en

els temes d’energies renovables, foment i ús d’energies

renovables. Tal vegada no ho he entès bé, però mirant els

números que hi ha en el pressupost, veim que hi ha 1.214.136

euros, vaja! Comparat amb el pressupost de l’any passat té una

lleugera disminució, és veritat que no disminueix molt, però si

mateix són 80.000 euros. No ho sé, no sé si amb aquesta

quantitat podrà complir tot el que vostè ha dit, crec que tendrà

moltes dificultats per complir les previsions del Pla director

d’energia. Tal vegada no ho he entès bé, però la veritat és que

amb aquesta disminució que fa, ja si hi havia dificultats

anteriorment, ara moltes més.
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Li faré dos comentaris sobre empreses públiques. L’Institut

d’Innovació Empresarial està pràcticament en estat latent,

segons veim en aquest pressupost. Incrementa el capítol 2, però

els pressuposts d’inversions se limiten a 50.000 euros, què

farà? A la memòria parla de convenis de colAlaboració,

projectes, projectes amb escoles, molts de temes que a la

literatura queden molt bé, però amb aquesta quantitat de

dobles, 50.000 euros de capítol 6, supòs que amb el gest que fa

deu ser un pressupost xiclet, no? Després m’agradaria que

especifiqués una mica, quins miracles podrà fer amb aquesta

(...).

Després li volia comentar el tema de Fires i Congressos.

Fires i Congressos s’endeuta bastant, 10 milions d’euros per

construir recintes firals. Vostè hi ha fet una referència i ha dit

que està previst comprar els terrenys per al recinte firal de

Palma, de Manacor i si hi ha terrenys suficients..., a Manacor

ja sé que hi són, però a Formentera no. Jo només recordar-li

que han perdut Sr. Conseller, si s’hagués seguit en el conveni

signat amb l’Ajuntament de Palma pràcticament ja podria estar

fet o bastant avançat. Crec que això sí que ha de ser un retret

que se li ha de fer perquè hi havia negociacions molt avançades

i un consens amb l’Ajuntament de Palma quan eren de diferents

colors polítics, però així i tot va ser possible. Per tant, ara ha de

tornar començar de zero i s’han perdut dos anys en aquest

projecte. I dir-li que si descomptam l’endeutament el

pressupost de l’IDI disminueix, un 26% més o manco del 2004

que eren 7 milions d’euros ara són 6 milions, hi ha una baixa

important, si restam aquest endeutament que s’ha de fer.

Després dir-li també que en el pressupost d’ingressos

d’aquesta mateixa empresa hi ha una disminució i li demanaria

com és que hi ha aquesta disminució, s’ha disminuït l’activitat

firal? No ho pareix perquè el número de fires és pràcticament

el mateix que se feien anys anteriors i anteriors, vull dir que no

me referesc només a la passada legislatura. Però pareix que ara

el nivell de negoci que se fa allà on és satisfactori i per això

disminueixen els ingressos. I li demanaria que me donés

explicació sobre aquest tema.

I després com a darrera pregunta ja li demanaria que per

favor m’especifiqués en el programa 723A, Promoció

Industrial, capítol 4, hi ha una partida de subvenció

d’1.494.990 euros que se’n va al Consorci per al

Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears. A veure com

se gastaran aquests doblers?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Benvingut Sr. Conseller en aquesta

casa que també és la seva. En primer lloc voldria excusar

l’assistència de la diputada Abascal que per altres obligacions

no ha pogut ser aquí i jo l’estic substituint.

Si miram una mica els pressuposts, ja hi ha hagut altres

intervencions que ja han fet tot un seguit de preguntes sobre

energia i tal vegada també per estalvi energètic jo m’estalviaré

de fer-les perquè ja s’han dit. La diputada Sra. Vadell ha fet

una relació exhaustiva de preguntes també sobre tema de Fires

i Congressos, Indústria, etcètera. Jo tampoc les repetiré.

Per tant, me permetrà que faci dues reflexions generals i que

li faci tres preguntes molt concretes, a part de les que han fet i

que òbviament no repetiré. En primer lloc vostè ha subratllat a

l’inici de la seva intervenció que els pressuposts havien crescut

un 14,53% de la seva àrea. Els pressuposts de la comunitat

autònoma han crescut un 30 i escaig per cent, la qual cosa

significa que percentualment la Conselleria d’Indústria perd pes

dins el pressupost global de la comunitat autònoma, això és un

fet. I aquest fet veim que ve acompanyat també de què la

indústria per exemple per pes com activitat econòmica a les

Illes Balears. Si nosaltres miram això i agafam les estadístiques

per exemple de l’IME, jo l’he agafat i he tengut la paciència de

fer-ho i veurem que si agafam per exemple el darrer any de

trimestre a trimestre, la indústria de l’any passat del tercer

trimestre de l’any passat al tercer trimestre d’enguany ha perdut

exactament 1.300 llocs de feina. La qual cosa significa que si

la indústria abans, l’any passat en aquesta mateixa època tenia

un percentatge d’un 9,38% damunt l’economia, ara el té d’un

8,61%. O sigui que hem baixat un 0,77%. 

Però jo li faré una prospecció, si continuam així en 7 anys,

amb aquest ritme, la indústria estarà a un 4% i que segons les

xifres tècniques ja és un producte absolutament residual. Per

tant, la pregunta és aquests pressuposts serveixen per redreçar

aquesta situació o no? Jo crec que això és important, això és

allò que nosaltres estudiarem i avaluarem. Però jo li he

d’avançar que aquí no veim una medicina que injecti una moral

forta al sector industrial per redreçar aquesta situació. Podríem

parlar per exemple d’increment d’I+D+I en aquesta conselleria

que realment és bastant baix i si miram el que hi ha a la

Conselleria d’Innovació que hi ha un increment fort, però

també és cert que fa tres setmanes va sortir en el BOIB que

s’havia d’adquirir un nou sistema informàtic i ja ens imaginam

que aquest increment fort de la despesa va destinat a la compra

de material informàtica per a la pròpia comunitat autònoma.

Per tant, no va al sector industrial i ens temem que continuarà

en aquesta lenta, gradual decadència que de cada vegada el du

a ser un sector més residual.

Això és la reflexió que li volia fer, els fets lamentablement

i històricament les sèries estadístiques ens condueixen a això i

no veim en aquest pressupost, de moment, encara no els hem

estudiat (...), però no veim que aquí hi hagi la medicina

adequada per resoldre aquesta situació, per reconduir-la que és

allò que necessitaria la nostra indústria. Vull recordar que és

una indústria, n’hi ha algunes que existeixen des del segle

XVIII, que eren importants i que en aquell moment ja tenien un

pes important a l’economia mallorquina o menorquina per

exemple. 

Concretament jo no repetiré els preguntes que s’han fet.

Però sí li vull fer 4 o 5 preguntes molt concretes. Per exemple,

pressupost d’ingressos hi ha pressupostats 400.000 euros a la

Direcció General de Comerç com a llicència de gran centre

comercial. Jo li vull demanar quina previsió d’aquest gran
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centre comercial és i en el cas de què sigui una cosa

consolidada a quin lloc s’ha d’ubicar aquest gran centre

comercial per al qual hi ha previst aquesta quantitat. O aquests

grans centres comercials si és més d’un, no ho sabem perquè no

queda especificat. El que sí és cert és que en el pressupost

d’ingressos hi ha 400.000 euros, que no són 3 pessetes, ni 3

milions, és bastant més. Per tant, aquí suposam que si posa

aquest ingrés és que hi deu haver alguna cosa.

De les multes ja n’han parlat. Per tant, me n’estalviaré.

Hi ha una partida que hi ha un increment important de

capítol 2, en el programa 721A, el 721 és el de direcció i

serveis generals. Jo m’imagín que una part és allò que ha dit el

conseller d’incrementar el lloguer, o de pagar el lloguer. Però

pagar el lloguer no basta per..., l’increment és més gros, és més

substancial. Per tant, aquí hi ha alguna cosa més que tal vegada

ens ha fugit, però no hem vist. Perquè si estudiam aquest

pressupost també de capítol 2, perquè hem de recordar que aquí

no només veim el pressupost de la comunitat autònoma, sinó

que també tenim estats d’execució d’allò que s’està fent. I veim

que en aquest mateix programa 721A, direcció i serveis

generals, el mateix capítol 2 en el dia que ens doni l’estat

d’execució, que jo m’imagín que és el mes de setembre,

l’execució era d’un 69% per tant, vol dir que anava bé, que no

estaven mancats i que l’increment no era necessari. Per tant, en

principi aquest increment que hi ha de més de mig milió

d’euros semblaven no justificats o justifica una part que vostè

diu del lloguer, no sé si ho justifica tot o no.

Per altra banda una cosa que no s’ha tocat, per tant, jo li

faré l pregunta. Un objectiu del 2004 era recuperar els espais de

les pedreres com a espais lúdics públics, en què ha quedat açò?

No n’hem sentit parlar més. I una altra cosa que hi havia en el

2004 i que ja era un objectiu del programa del 2004 i ara el

tornam trobar en el 2005 és el Centre d’Artesania Balear. Jo

crec que ens hauria de dir què ha passat en el 2004 perquè el

tornam trobar en el 2005, creació d’aquest Centre d’Artesania

Balear. Això vol dir que en el 2004 no ha funcionat no?

I finalment l’artesania, està molt bé, és a dir, tots estam molt

d’acord en tots els objectius, però quan anam a la realitat, la

malaurada realitat i miram què s’ha fet, resulta que d’artesania

del 100% que tenien han executat un 3% en data de fa poc. Per

tant, aquí hi ha alguna cosa que no ha quadrat, que no ha

funcionat, per dir-ho de qualque manera. Si l’interessa està

reflectit aquí.

Bé això són les preguntes que hi ha, una reflexió general

que és preocupant perquè en 7 anys, si seguim aquest ritme

d’aquest darrer any de la caiguda de la indústria ens trobarem

que no ens quedarà res. I nosaltres, repetesc, creim que aquí la

medicina no són aspirines ni gelocatils.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Sr. Conseller té vostè la paraula

per contestar els grups parlamentaris.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré contestat pel

mateix ordre que han intervengut els diferents portaveus. I

començaré parlant dels suggeriments i les preguntes que ha fet

el Sr. Nadal, diputat d’Unió Mallorquina. Bé, jo li agraesc la

felicitació en general i després quan ens ha parlat del Pla

d’eficiència energètica i que efectivament una de les

preocupacions és la contaminació lumínica i de fet li diré que

no només és una iniciativa del consell sinó que a més nosaltres

estam contents de què hi hagi administracions que també tenen

consciència d’aquest efecte, veritat? I que tot el que es faci

sempre serà poc si aconseguim que hi hagi el mínim de

contaminació d’aquest tipus.

Bé, li puc dir que efectivament fins i tot ja hem fet algunes

experiències, quan estam parlant d’eficiència energètica i

efectivament tenim partides d’ajuda per als ajuntaments, perquè

de fet enguany hi ha hagut 400.000 que s’han dedicat a

subvencions per a projectes que han anat presentant els

ajuntaments d’estalvi energètic i ja incloem la lluita contra la

contaminació lumínica i de quina manera? Assessorant,

entregant documentació tècnica a tots els ajuntaments, primer

perquè els tècnics puguin aprofitar al màxim els coneixements

que hi ha avui en dia per estalviar l’energia. Però també perquè

puguin aprofitar els dissenys que es fan dels llums per lluitar

contra la contaminació lumínica.

No hem fet fins ara cap aportació a les mancomunitats, però

prenc nota, no hi ha en absolut cap inconvenient, crec que

potser també una bona idea de què tal vegada algun projecte no

el pugui fer un ajuntament, però que sí se puguin fer entre tres

o quatre. Sense cap problema en això. Jo crec que és una bona

idea i de cara a l’any 2005 a la campanya d’ajudes adreçada als

ajuntaments s’inclouran no només ajuntaments en particular

sinó també les mancomunitats.

Cable i gas, les dues coses. I les dues coses i després ja

m’aturaré més en les consideracions que me feia el Sr. Ramon,

veritat? Però necessitam les dues coses. Una cosa és

combustible i l’altra cosa és l’energia i crec que ens convé a

tots, a part de les consideracions que després faré sobre aquesta

qüestió, ara ens centrarem en la qüestió de la liberalització dels

sectors. Efectivament aquest cable significa..., si m’ho deixen

dir-ho així, aquest cable comença a Formentera, passa per

Eivissa i d’Eivissa va a Mallorca i des de Mallorca va a

Menorca, fa que hi hagi un sol sistema a les Illes Balears, quan

ara n’hi ha dos, i que aquest sistema balear estigui connectat al

sistema continental i dic continental i no peninsular perquè és

de tot Europa. És a dir, en aquest moment, en el moment en què

nosaltres entram en la xarxa de la península, la xarxa

espanyola, aquesta xarxa també està connectada a través dels

Pirineus, tan per la zona de Navarra com per la zona de

Catalunya, amb la zona europea. Cert és que s’ha de reforçar,

s’ha de millorar i s’ha d’ampliar. Però en aquest moment està

connectada i també estan connectats amb Portugal. 

Per tant, avui si poguéssim connectar aquest cable entre la

comunitat autònoma de les Illes Balears i la península estaríem

connectats al continent europeu. I això és important, molt

important. A més, és una garantia perquè la liberalització del



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 30 / 10 de novembre del 2004 697

 

mercat la tenim feta a dalt del paper, legalment hi ha una llei

que diu que s’ha de liberalitzar, hi ha un decret de desembre del

2003 que diu com se liberalitza, però després..., i a més ens

falta ajustar les ordres del Ministeri d’Indústria, amb les quals

hi estam treballant segons me diuen i jo m’ho crec, i que

puntualitza com s’ha d’operar el mercat de les Illes Balears,

perquè evidentment no és el mateix el mercat peninsular que té

una continuïtat territorial, per tant, és diferent als territoris

extrapeninsulars, és a dir, Ceuta, Melilla, Canàries i les Illes

Balears. Per tant, hem de tenir un regiment legal, això és cert i

donaria una garantia de fet aquesta liberalització a què hi hagi

un cable que ens connecti amb la península, en aquest moment

sí que ens garanteix que puguem tenir energia de fora i sobretot

també i d’això no se’n parla tant, que l’energia que nosaltres

produïm a l’hivern, aquí va més barat i a la península té els

costos més elevats perquè se pugui treure energia de Balears

també. Per tant, com és natural el que pretén aquesta connexió

és que hi hagi una connexió fixa amb el continent per poder

estar connectats a la xarxa continental. A part d’altres

consideracions tan importants del mateix, a part d’això, que ens

garanteixi el fi del monopoli i la liberalització de fet del sistema

elèctric.

Què farem amb l’ordre ministerial? Idò mirin, els viatges

que facin falta, les pressions que facin falta i el que faci falta.

Jo tenc la paraula del ministre d’Indústria, li puc dir que en

algunes coses no estam d’acord com per exemple en la

normativa de comerç, però en altres coses la relació amb el

ministeri és la que ha de ser, relació institucional, aquí estam

discutint o estam parlant dues institucions al marge del seu

color polític, al marge de les seves idees polítiques, hi ha uns

projectes en els quals hi estam d’acord i en els quals hi estam

treballant. El millor exemple és el cas del gasoducte, allà on hi

estam d’acord i s’estan complint tots i cada un dels terminis.

Fins ara amb el cable no tenim queixa perquè s’estan complint

les previsions, és veritat que va molt més de pressa el gas que

el cable? Sí, però també és veritat que baldament estigués

contemplat començar en mateix temps, l’execució per les

mateixes condicions (...) un acabava abans que l’altre. I per

tant, van les coses com han d’anar i per ara no tenim la més

mínima queixa, ja ho veurem més endavant, però per ara cap.

Què ha passat amb les ordres ministerials? No ho sé,

sincerament no ho sé. La previsió era en l’entrevista que vaig

tenir amb el ministre, tan a Madrid com a Menorca, era que en

el mes de setembre sortissin aquestes ordres. Supòs que també

la feina del ministeri, no fa massa temps que estan en el lloc, o

les dificultats que hagin pogut tenir hauran retardat el termini.

Jo confiï que abans de final d’any el tenguem. Això no significa

que ens quedem mans plegades, sinó que simplement estam en

contacte amb el ministeri demanant, en la mesura del que sigui

possible, que accelerin la publicació d’aquestes ordres perquè

nosaltres ja no tenim cap problema, estan revisades. Per tant,

des del meu coneixement estaven pendents d’informe de la

comissió nacional, però crec que tampoc hi ha d’haver

problemes. Esper que d’un moment a l’altre tenguem aquestes

normes.

Quant al REB estic completament d’acord amb vostè,

necessitam un REB sigui com sigui i sigui quin sigui. Està clar

que tenim una norma aprovada, està clar que també s’han fet

moltes coses, algunes d’elles que no es coneixen tant,

baldament existeixin. El decret d’extrapeninsulars per exemple,

està establint una norma del REB que és la compensació del

sobrecost de producció d’energia elèctrica aquí i això se calcula

que són entre 10 i 12.000 milions de pessetes anuals. És un

exemple com n’hi ha d’altres, però en falten molts d’altres per

complir, i hem de procurar, i això no és una cosa que es faci

avui, és una cosa que es fa avui, demà, passat demà, cada dia.

És cert que, jo li puc dir que hem estat parlant amb el

ministeri de diversos aspectes, curiosament el Ministeri

d’Indústria de l’únic tema que m’ha contestat és en el tema

nàutic, per tant no anam malament, però els altres encara els

tenim pendents i els hem de fer. Vull dir, jo, l’interès que tenim

és de crear els grups de feina i les comissions mixtes amb els

temes que pertoquin, però també és ver el que li deia abans: a

mi m’agradaria que quan anéssim a negociar aquí tenguéssim

unes idees consensuades i uns projectes consensuats; parlam

del desenvolupament econòmic de les nostres illes, parlam del

futur. I ara estic fent una reflexió en general que tal vegada

també incideix una mica en el que deia el Sr. Valenciano,

veritat? La indústria necessita d’un revulsiu, efectivament,

necessita recuperar-se, necessita remuntar, tot i que el

creixement econòmic, segons el PIB d’enguany, estam, si es

miren els percentatges de la nostra economia augmentam i en

els darrers quatre anys havíem retrocedit, però bé això és una

altra història; jo el que crec és que necessitam que hi hagi una

idea comú amb un projecte comú per dur endavant el nostre

país.

El problema de la indústria nàutica és que no són només,

són les taxes portuàries com diu vostè, però també hi ha

fiscalitat, és a dir, el que no pot ser és que a altres països les

embarcacions tenguin una fiscalitat molt inferior a la nostra,

quan nosaltres, és a dir, Espanya és un estat on hi ha una

vocació marinera impressionant i per tant podríem tenir uns

rendiments industrials molt millors. I les comunitats com la

nostra, d’interès turístic, allà on nosaltres i crec que és València

que som les dues comunitats amb més xàrter d’Espanya, doncs

tenim encara més interès. I per tant, quan parlam de potenciar

la indústria nàutica, home, anam per aquest camp, és a dir,

escolti, aquí la indústria nàutica no és tant de fabricació o de

construcció naval, que n’hi ha i bona, sinó d’indústria auxiliar,

indústria de manteniment, de xàrter, etcètera, i relacionat amb

el turisme o amb la cura i manteniment d’embarcacions de

persones que no estan aquí però que tenen el vaixell aquí. I

aquí doncs hem de parlar d’infraestructures de serveis per a

aquesta indústria, d’un lloc on puguin treballar, molls secs, dics

secs, hem de parlar de fiscalitat i hem de parlar de despesa

portuària. I aquest és un tema que no hi ha res fet, no hi ha cap

postura fixada per part del ministeri, nosaltres no hem fet cap

proposta perquè n’estam parlant amb el sector nàutic, però jo

crec el que li deia: crec que, i això començarem possiblement

l’any que ve, hauríem de tenir un debat entre tots i fixar la

postura general, o sigui, un pla estratègic per a la indústria i

llavors, dins la indústria en general, anar deixant caure

cadascun dels sectors; no és el mateix sabata que indústria

nàutica, no és el mateix indústria tradicional que indústries

emergents.

Molt bé, com deia el Sr. Valenciano, aquí hi ha indústria

que des del segle XVIII existia, però en el segle XVIII hi va

haver unes indústries que ara ja no hi són i en canvi ara n’hi ha
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unes que en el segle XVIII no hi eren, i algunes d’elles no hi

podien ser perquè els ordinadors, les noves tecnologies en el

segle XVIII no existien. I crec que les hem de potenciar totes,

hem de defensar la tradicional, però hem de fomentar, hem

d’ajudar i hem de defensar les que d’alguna manera estan

emergent i ens donen riquesa i ens donen una resposta

importantíssima a la nostra comunitat.

Amb la indústria aeronàutica li diré que hem tengut algunes

entrevistes, ja amb el sector, que a més s’està parlant amb

AENA, però tot passa, com és natural, per les famoses

instalAlacions a l’aeroport. I entre el Pla d’ordenació, el Pla

especial de l’aeroport i que es posin d’acord amb la gestió

d’aquestes instalAlacions, doncs, com vostè comprendrà

necessitam un temps. El compromís és que la norma ens

exigeix d’alguna manera el ministeri de Foment i el Govern de

les Illes Balears dictin un decret conjunt marcant les àrees

d’interès aeronàutic, que a les nostres illes doncs evidentment

és a Mallorca i és a la zona de Son Sant Joan, i a partir d’aquí

desenvolupar les mesures que puguem treure endavant.

Respecte del que me deia de comerç i fomentar la

competitivitat, evidentment que no s’ha d’oblidar el

consumidor i el consumidor ho som tots, els comerciants i els

que no són comerciants i qualsevol ciutadà de les nostres illes

és consumidor. I jo crec que sempre s’ha de tenir en compte

això, però, sincerament, si fomentam i creim que el millor és

que hi hagi competitivitat al final la competitivitat beneficia

sempre el consumidor. El que passa és que hem de ser

raonables i hem de tenir en compte també que no ens podem

permetre desfer una xarxa tan important, no només des del punt

de vista econòmic, sinó social, que és el petit comerç. Miri,

estic convençut, jo mateix el primer, a mi m’agradaria, no que

els comerços, tenir tots els serveis oberts, les 24 hores del dia,

perquè ens passa sempre el mateix, justament quan necessites

qualque cosa és quan la botiga ha tancat o quan el servei ha

tancat i, escolti'm, podríem parlar de liberalització dels

despatxos d’advocats, podríem parlar que l’administració

també tengués obert a la nit i els diumenges, etcètera. Estic

dient coses que són realment absurdes perquè qualsevol

plantejament quan es du al seu extrem acaba sent absurd.

I jo crec que el que és important és que hi hagi un equilibri,

hi ha d’haver el màxim de servei per al consumidor, però ha de

ser un servei, ha de ser un màxim raonable, que tothom pugui

assumir. L’ideal seria tenir-ho tot obert tots els dies de l’any, no

només el comerç, però això no és possible. I a més, l’interès, jo

tenc interès i coincidesc amb vostè a remarcar que hem de

protegir, hem de defensar el petit comerç; i això no significa,

quan un insisteix en això, també m’agradaria que quedàs clar

que no significa una carta o una patent de cors que poden fer el

que vulguin; no, escolti, vostès han de competir, vostès s’han

de posar a l’alçada del mercat del segle XXI, sí, i nosaltres hem

d’ajudar-los, entre tots, des del Govern, des del Consell, des

dels ajuntaments, de les institucions, els partits, tothom ha de

colAlaborar, però tots hem de tenir la consciència que s’han

d’espavilar. Ara no és just que un petit establiment hagi de

competir amb un establiment que té unes condicions molt més

favorables que l’altra. Jo crec que la competència és en peu

d’igualtat, la igualtat exacta no existirà mai, però sí que es pot

atracar, i per tant hi ha d’haver uns mínims que permetin als

nostres petits empresaris competir amb els grossos, i segur que

ho aconseguirem.

Respecte dels recintes firals, doncs és senzill, la nostra

previsió, i li diré perquè la previsió és de tenir els terrenys de

Palma enguany, hem obert un concurs, en aquest moment el

termini de presentació de pliques crec que es va acabar dia 4,

dia 11 s’obren les pliques, hi ha una sèrie de pliques

presentades i per tant terrenys oferts i a partir d’aquí, si Déu

vol, abans de final d’any s’hauran comprat els terrenys.

L’Ajuntament de Manacor, pel que fa al recinte de Manacor, ja

ha indicat a la conselleria on vol ubicar el recinte i per tant

seleccionarem, d’acord amb l’ajuntament, com és molt natural,

els tècnics que hagin de redactar el projecte. A mi m’agradaria

poder fer els dos, bé, no, ara m’he equivocat perquè Palma va

a part, però m’agradaria poder començar també abans de final

d’any la redacció del projecte de Manacor i iniciar també el

projecte de Palma.

Formentera encara no ens ha indicat el terreny, per tant, així

com l’ajuntament indiqui el terreny, que ara ho treu a concurs,

etcètera, doncs ja es veurà. Però a Palma la previsió seria abans

de final d’any tenir els terrenys, durant el 2005 tenir el projecte,

tramitar la preceptiva llicència d’obres, com és natural, i

l’adequació de la qualificació urbanística, i si poguéssim iniciar

les obres abans de final d’any, doncs ens permetria que per al

2006 aquest recinte estàs acabat.

Al representant d’Esquerra Unida, home, li voldria explicar

una cosa: miri, la modificació de la Llei de comerç, primer que

efectivament el Govern de les Illes Balears és un govern liberal,

sí clar, però que li agrada el compliment de la llei i que vol que

els administrats acompleixin la llei; la nostra Constitució diu

que Espanya és un estat de dret i aquí és Espanya, per tant hem

de fer complir la llei. I per fer complir la llei de vegades has de

prendre mesures que garanteixin aquest compliment. Veurà,

tenim oberts diversos expedients de grans superfícies o

d’establiments que es consideren -jo dic grans superfícies a

efectes colAloquials per poder-nos entendre, la qualificació

jurídica seria grans establiments comercials-, però tenim

establiments que tenen aquesta qualificació de gran establiment

comercial que han obert un establiment, una tenda i no han

demanat el permís autonòmic corresponent, que, com vostè sap

molt bé, és previ a la tramitació de la llicència municipal. No

és el primer.

Bé, primera mesura: aquest senyor que d’una manera tan

flagrant està incomplint i que, a més no pot alAlegar ignorància,

escolti, les grans companyies no poden alAlegar ignorància quan

estan cansades de demanar aquestes llicències, aquest senyor ha

de tancar. Si llavors té dret a obrir, ja l’obrirem, però aquest

senyor ha de passar pel que diu la llei i no es pot obrir que no

tengui la llicència. Això és el que nosaltres pretenem amb

aquesta mesura cautelar, que s’acompleixi la llei, tant si és gros

com si és petit. I si aquesta gran empresa obre perquè vol i no

té dret, el Govern té l’obligació de prendre les mesures

necessàries perquè tanqui, tramiti la llicència i a resultes del

que digui la llicència es faci una cosa o l’altra. Aquesta és la

raó d’autoritzar, de preveure que es pot precintar l’establiment

que obre sense llicència.
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Home, la necessitat d’audiència ve determinada per la

mateixa infracció; anem a veure, vostè es pot trobar amb algun

tipus d’infracció que abans de prendre una mesura cautelar, es

pot discutir, pels antecedents que hi hagi, pel temps que faci

que estigui obert, etcètera, però clar, escolti, si vostè sap que no

pot obri i a més fa propaganda d’haver obert, vostè està

incomplint la llei i vostè està a més d’alguna manera

evidenciant o presumint d’un incompliment legal quan la resta

estan acomplint la llei. Vostè quina justificació pot alAlegar

perquè no se li tanqui si resulta que no ha complert ni un sol

dels requisits que se li exigeixen. Escolti, precintat i llavors

discutim si té vostè permís o no. Hi ha un precedent que és amb

la normativa urbanística, que quan un senyor o una senyora,

una persona comet una infracció i comença a construir sense

permís, el primer que ha de fer l’alcalde és precintar l’obra,

donar-li dos mesos de termini perquè legalitzi i després ja

discutirem si es pot construir o no. Nosaltres no és urbanisme,

però tenim si vol la mateixa inspiració en aquest sentit i per

això volem tancar.

Segona, per què incrementam les multes? Doncs jo li diré,

perquè un senyor, una gran superfície que en aquest moment

obre sense permís, la multa més grossa que quasi se li pot posar

són 2 milions i mig de pessetes, així com està redactada la Llei

de comerç. És una mica complex d’explicar perquè

m’allargaria massa; nosaltres no estam d’acord amb això,

nosaltres volem que aquestes grans companyies, ja que abusen

de la llei, paguin. I això és, si vostè li diu intervencionisme, jo

li dic compliment de la llei, per a mi l’intervencionisme és una

altra cosa.

I llavors entrarem a si hi ha partida pressupostària per a la

zona sense abastament? No, i li explic: la construcció de les

xarxes de distribució i de transport energètic no les paga, no les

construeix l’administració; segons el tipus d’instalAlació les fa

l’operador del sistema, Red Eléctrica Nacional; segons el tipus

les fa l’entitat promotora, l’empresa distribuïdora de llum i

llavors ho repercuteix en el sistema elèctric nacional, que és el

que retribueix aquest ús, aquestes inversions. Per tant, no és ni

competència ni responsabilitat molt menys que el Govern pagui

la inversió en aquestes infraestructures.

Com s’ha solucionat, en principi, el problema d’Eivissa?

Doncs, perquè entre els promotors, entre els empresaris que

necessitaven aquell subministrament energètic i l’empresa

distribuïdora han arribat a un conveni, autoritzat per la

Conselleria, en virtut del qual aquests empresaris avancen els

doblers del cost del soterrament d’aquesta línia. Els successius

usuaris que s’hi vagin enganxant amortitzaran aquesta inversió

i ja està solucionat el tema.

El cas de Mallorca encara no hem trobat, o millor dit, trobat

sí, no s’ha arribat a l’acord amb els promotors o amb els

empresaris de la zona d’Artà i de la zona de Son Servera que

ens permeti fer el mateix tipus d’acord. Si es fa, doncs ho tenim

solucionat, si no, la finançació ja sap a qui correspon. De tota

manera li vull dir que estam estudiant, estam fent estudis a

veure, fins i tot cercant experiències a altres països, per veure

quin sistema es pot aconseguir per finançar el soterrament de

les línies. Mentre, i en situació transitòria, Madrid o el ministeri

resol la solAlicitud del Parlament en la qual es demanava, record

que ho vàrem treure tots per unanimitat, que demanàvem que

el Ministeri d’Indústria modificàs la normativa i establís la

retribució de les inversions de distribució i transport d’energia

elèctrica en sòl rústic. Dit més planerament, que des de Madrid

amb el Sistema Eléctrico Nacional es finançàs, es pagàs el cost

de soterrament de les línies en sòl rústic.

Evidentment, i amb molta raó, record que en el seu dia el

Sr. Valenciano va dir, bé, estam tots d’acord, feim això, però

d’aquí que Madrid contesti i actuï passarà un temps, hem de

cercar una solució alternativa que ens permeti treballar mentre

el Govern central estudia aquesta nova normativa i en el seu cas

la respon. Bé, doncs nosaltres estam, en aquest moment el

Govern cerca antecedents, cerca sistemes que ens permetessin

finançar, no el Govern, sinó trobar finançació per a aquest tipus

de soterrament. El que voldria deixar també ben clar és que el

Govern de la comunitat autònoma, amb fons propis, no

assumeix els costs de soterrament, entre d’altres raons perquè

no són, els costs els paga actualment el Sistema Elèctric

Nacional i per tant nosaltres no podem assumir aquests costs.

La partida que demanava per al Pla d’eficiència energètica,

està distribuïda en els capítols 6 i 7 i l’import no arriba a 2

milions, no, és 1.200.000 euros que tenim prevists.

Evidentment, (...) de cara amb ajudes als ajuntaments per

millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic; hi ha

500.000 euros també prevists per a particulars amb la

campanya de subvencions als electrodomèstics, que els deim

electrodomèstics eficients, Economèstics que ara els deim

d’una manera mediàtica. I després, 200.000 euros per a

projectes específics, com per exemple podria ser el conveni que

hem firmat per a enguany i que l’any renovarem a l’Ajuntament

de Palma, per substituir les iluminàries dels semàfors, el

conveni que vàrem firmar l’any passat i que s’executarà

enguany amb l’Ajuntament de Formentera i convenis que

puguem firmar amb administracions per poder dur endavant

accions puntuals que, a més, serveixin, si li puc dir així com a

exemple, i que estirin l’opinió pública de cara a la

conscienciació que hem de donar als ciutadans amb l’eficiència

energètica.

Bé, i me parla també de gas i cable i que explicava vostè

que hi ha un document del ministeri que preveu que a partir del

2007 hi hagi una baixada en el consum de gas i que això des

del punt de vista, era degut a la connexió del cable, que això

des del punt de vista de l’eficiència és raonable o no. Miri, Sr.

Ramon, una part de les necessitats del cable, o del que nosaltres

consideram important que hi hagi una connexió amb cable a la

península, li comentava quan contestava al Sr. Nadal. M’he

deixat una part important que es contesta amb una pregunta:

què val la seguretat? És a dir, la raó final de la instalAlació del

cable elèctric és per garantir, a part del que li comentava de la

liberalització i de la millora de la diversificació de les fonts

energètiques, la seguretat en el subministrament. Què val la

seguretat en el subministrament? Quin percentatge d’eficiència

li aplica vostè a la seguretat en el subministrament? Aquesta és

la qüestió. Miri, el cable de connexió té 300 megavats, no és la

panacea, no és la solució definitiva a tots els nostres problemes;

el cable el que fa és contribuir d’una manera importantíssima

a la seguretat en el subministrament, contribuir d’una manera

important, a més, a la diversificació i contribuir, com és natural,

en el tema de ruptura de monopoli.
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Però aquest és el tema fonamental, aquest concepte de

seguretat que necessitam de subministrament; què passaria si un

dia, Déu no ho vulgui, un vaixell se’n va al fons dalt del

gasoducte? Com quedaríem? El cable no ens ho solucionaria

tot, però una mica sí. Què passaria el dia que tenguem, que pot

passar, com és natural, tenim una avaria en el gasoducte, per les

raons que siguin, en terra o sigui a la península, enmig de la

mar, etcètera? No tendríem combustible, les nostres màquines

de generació no funcionarien. Quinqués? No, nosaltres en lloc

de posar quinqués ens estimam més posar un cable.

Clar, vull dir, i la incidència del cable, no temi, que no farà

tenir una pèrdua en l’eficiència del gas; pensi també que a

partir del 2007 la política en la utilització del gas a la nostra

comunitat ha de donar una passa molt important, que és la

utilització del gas, ja tendrem ben clar que està subministrant

la generació elèctrica, però llavors ha de subministrar els

particulars i les empreses; és a dir, hem de tenir una distribució

particular de gas i això significarà un increment. Ho he dit de

passada quan parlava del REB, un dels projectes que tenim i

que m’agradaria compartir és la necessitat de començar a parlar

ja de les xarxes de distribució a Mallorca del gas. I jo li puc

comentar una idea, que evidentment segur que és millorable i

que hi ha persones amb molta més preparació que jo en aquesta

sala que m’ho poden discutir i tal vegada ilAlustrar molt més bé,

però podríem tenir dos troncs, un cap a Alcúdia i l’altre cap a

l’altra zona nord, Artà, etcètera, nord de Mallorca, que ens

permetés tota la distribució, els dos ramals per a tota Mallorca

i que d’allà podria continuar fins a l’illa de Menorca i

connectar amb Menorca. I aquí ja no parlam només de

generació, parlam de distribució de particulars. I això és el que

se sol denominar gas ciutat i això és essencial. Per això és

important tenir el gas, i com li deia, per la raó anterior, el cable.

Sra. Vadell, me demanava algunes partides que jo intentaré,

o sigui el destí d’algunes partides que jo intentaré aclarir. N’hi

ha una de la secretaria general, crec que era la 800 i busques

que me demanava. Aquesta partida es correspon a una inversió

que hem de fer a l’edifici Bit Raiguer, o sigui el famós edifici

d’Inca, i li diré per què: aquest edifici és un edifici magnífic,

preciós, amb un disseny incontestable, amb una quantitat de

premis internacionals boníssims; però la seva execució, en fi,

no me facin parlar més, vull dir, necessita ma de metge. Hi ha

alguns llocs que no estan massa bé i ens costa doncs aquesta

quantitat reparar-ho. Cert és que també intentam reclamar a

l’empresa constructora el seu granet d’arena o qualque cosa

més, perquè és una llàstima que un edifici d’aquestes

característiques estigui en mal estat. I aquesta és l’explicació

succinta, si vol més detall, doncs no tenc cap inconvenient a

explicar-li d’aquesta despesa.

Anirem passant perquè llavors hi ha algunes preguntes que,

sí, en fires comentava que disminuïm el pressupost i deia que

havent-hi les mateixes fires com és possible que baixem de

pressupost? És bo d’explicar, enguany, a l’any 2004 tenim

Tecnoturística i a l’any 2005, com que Tecnoturística vostè sap

que és bianual, a l’any 2005 no la tenim, per tant tenim aquesta

davallada.

També me preguntava sobre fires i congressos o me

comentava, bé, me comentava que l’IDI només tenia 50.000

euros. No, en té més, li explic: en el pressupost de l’any que ve

tenim 50.000 euros, però hi ha unes quantitats, que jo en aquest

moment no record, però que, eren 500.000 euros, no ho record

ara, no me faci cas que si de cas o cercaré i li contestaré per

escrit perquè ho tengui amb més detall, que són de partides no

gastades, reserva d’inversió, no gastat en els anys anterior i que

el que volem és aflorar-los i invertir. Les inversions, com vostè

ja deu pensar, doncs primordialment aniran cap a l’adquisició

de sòl, sí, és com li deia, la inversió, per una banda, tenim una

baixada d’1.914.000 euros que correspon a l’amortització dels

préstecs que té l’IDI pendents, però com que hem renegociat el

deute, tenim dos anys de cadència i per tant enguany i l’any que

ve no tenim aquesta quantitat per pagar. I després es va

autoritzar a aplicar 4.300.000 euros els anys 2004 i 2005, en

total són 3.448.000 euros corresponents a romanents del 2002

i 2003, inversions que no es van desenvolupar, jo li deia

500.000 euros i són quasi 4 milions d’euros, que són

d’inversions no realitzades. I aquestes inversions es dedicaran,

primordialment, a part de formació en el tema de qualitat i

alguns cursos de formació que també feim en moda, també

tendrà la part important en desenvolupament: adquisició de

terrenys per desenvolupar polígons industrials i també les naus

modulars o naus nius, que en aquest moment ja tenim qualque

ajuntament que ja ho té solAlicitat, com és sa Pobla; hi ha hagut

altres ajuntaments que ens han solAlicitat desenvolupament de

polígons industrials, Petra ja hem aconseguit comprar els

terrenys que ens faltaven, Petra no, perdó, Porreres, per

aconseguir els terrenys que ens faltaven per tancar el polígon i

dur-lo endavant. A Petra hi ha la voluntat de desenvolupar els

terrenys que té l’IDI com a polígon industrial; a Campanet

estam esperant a veure l’execució de la carretera, les afeccions

que queden d’expropiacions, per veure com es pot reordenar;

a Santa Eugènia tenim el problema que es va adquirir fa dos o

tres anys el terreny, però ara resulta que l’ordenació territorial

no ens ho permet desenvolupar, i a Menorca doncs

s’inaugurarà, en aquest moment es començaran, fa un parell de

dies vàrem presentar els projectes de naus modulars a dos

municipis.

Fires i congressos. Miri, Sra. Vadell, jo crec que no, primer

de tot no fa dos anys que governam, i per tant no hem perdut

dos anys, i jo estic convençut que no els hem perdut els dos

anys; jo respect molt i, a més, jo no li diré que sigui un mal

projecte el que es va fer i el que es va aprovar, d’acord amb

l’Ajuntament de Palma, però jo li assegur que la decisió de

canviar de lloc ha estat plenament consensuada amb

l’Ajuntament de Palma, com no pot ser d’una altra manera, al

final és l’autoritat urbanística la que permetrà que es faci o no,

veritat? Però miri, el concepte, el problema és de concepte: per

què no feim el recinte firal on estava previst i com estava

previst i per què volem fer-lo a una altra àrea? Doncs per

qüestió de concepte. Jo li diré que hem intentat o intentam

aprofitar-ho al màxim el que hi havia fet, això li garantesc,

perquè jo crec que quan es fa una cosa, si un la vol canviar, si

hi ha res bo s’ha d’aprofitar sempre, sigui de qui sigui, i quan

hi ha un projecte bo, sigui de qui sigui s’ha de dur endavant.

Però el cas del recinte firal, nosaltres consideram que és millor

i com està molt clar és molt discutible el que li dic, però

nosaltres consideram que és molt millor que en lloc de fer un

sol bloc d’edifici i un edifici molt alt, per tenir un millor

desenvolupament econòmic, és a dir, per a una millor gestió

firal és millor edificis d’una sola planta, on la distribució dels

estants, on el pas de la gent que visita les fires és molt més
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senzilla, molt més còmoda i molt més barata. Per exemple a

Milà ara ja tenen el recinte firal en diversos mòduls de diversos

pisos, en aquest moment es plantegen o ja tenen el projecte fet

de treure el recinte firal de Milà, endur-se’n-ho a un altre lloc

i fer-ho en una sola planta. Per què vostè sap el que costa

l’energia de les escales mecàniques? És per posar un exemple;

clar, són conceptes que, Milà és un recinte firal urbà, està

enmig de la ciutat; en canvi hi ha altres recintes firals, no volem

arribar al que li vaig a dir com és el de Madrid, però ens pot

servir d’exemple, que està als afores de Madrid, que compta

amb uns serveis que tenen una sèrie de naus i que li permet que

una gran fira es distribueixi amb els diferents mòduls i que una

fira petita estigui en un sol mòdul, això és el que nosaltres

pretenem.

I de pas, i no la vull enganyar, a nosaltres tal vegada amb

50.000 metres o amb 25.000 metres en tendríem prou de

superfície, en volem una miqueta més per tenir infraestructura,

per poder tenir terrenys que si el Govern necessita més

infraestructura, més endavant ho puguem fer. I si dins quinze

anys necessitam dos mòduls més els puguem tenir. Per això

hem pensat que era millor fer-lo a un altre lloc. Però li puc dir

una cosa, els tècnics, els arquitectes que varen fer el projecte

del recinte fira a la legislatura passada són els mateixos; o sigui,

els hem demanat a aquests arquitectes que, evidentment, el seu

prestigi és indiscutible en tant que guanyaren el concurs i que

són uns magnífics tècnics, els van triar vostès i que me pareix

que són uns magnífics tècnics, a més acreditats, vull dir, la

veritat és que és una gent boníssima; doncs molt bé, que ells

mateixos ens adaptin aquesta idea al plantejament que li feia.

I jo esper que aviat tenguem aquest projecte i que el

puguem dur endavant, i jo crec que..., jo l’hi discutiré perquè

crec que no és el tema; no sé si és millor o pitjor. Jo el que sí

sé, o el que pens, és que serà pràctic i sostenible

econòmicament, i no estic parlant ara de medi ambient, estic

parlant de duros, que això és molt important. El mateix que a

Manacor. A Manacor què pretenem?, idò fer un edifici que

evidentment sigui un edifici emblemàtic, que estigui molt bé,

però, escolti, que no ens hi deixem el pressupost darrere el

manteniment i que puguem fer una bona gestió, veritat? Idò

aquesta és la filosofia; l’edifici que es pretén i la idea que té

Manacor del seu recinte firal no és un gran edifici alt, és

precisament -vostè ho coneix molt bé-, l’ajuntament ha ofert

uns terrenys que deuen tenir ara no sé si són 7 o 11.000 metres.

És aquesta idea, nosaltres anam per aquest camí, i li assegur

que intentarem en el possible recuperar el temps que s’hagi

pogut perdre, que nosaltres consideram que no el perdem.

Em preguntava també per una partida que es transfereix al

CEDIB. Clar, és la finançació que es dóna al CEDIB. El

CEDIB en aquest moment l’estam especialitzant, Sra. Vadell,

en tot el que són els actes de promoció exterior, els actes que

des de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia feim per

dur el que li deia del producte 5 Estrelles, tots els actes de

promoció a l’exterior, l’exterior de Balears, és a dir, tant a la

península com a qualsevol país en què feim presentacions, o

que hi duim empresaris, o que simplement..., els darrers que

hem pogut fer ha estat a Mallorca, perdó, a Madrid de

sobrassada; ara pròximament farem una visita oficial, un

promoció a Califòrnia, començarem la setmana que ve, i

s’organitza des del CEDIB. A Califòrnia són productes

d’alimentació, indústria agroalimentària, amb les limitacions

que ens dóna la normativa americana, com vostè es deu

imaginar, i per tant hi haurà alguns productes, estam intentant

colAlocar el màxim de productes, però n’hi ha alguns que potser

per la normativa existent no es podran colAlocar i els altres sí.

He d’agrair, i ho vull fer públicament, he d’agrair a

l’ambaixada espanyola l’esforç que està fet perquè puguem

introduir, puguem aportar i presentar..., el problema no és

presentar, que llavors es pugui comercialitzar; aquí ens hem

d’entendre: nosaltres podem anar allà amb una peça de

producte d’alimentació però no és qüestió de mostrar-la, és

qüestió que allí es vengui, veritat?, i per tant allò important és

que puguem introduir als Estats Units el màxim de productes

d’indústria agroalimentària de la nostra comunitat que ens

permeti llavors que els nostres empresaris permanentment

estiguin allà. I aquesta és la idea.

I, Sr. Valenciano, home, jo no estic d’acord que perdem

pes. El conseller sí que s’aprima una mica però la conselleria

no, la conselleria no, perquè jo crec que el pes no es tradueix

o no s’ha de veure des del punt de vista..., és un element, si vol,

dialèctic i està molt bé; sí, és un element dialèctic que està molt

bé. “Com que resulta que la comunitat autònoma puja un

percentatge i vostès no arriben a aquest percentatge, vostès

estan perdent pes”. Bé, d’acord. És a dir, jo entenc que a mi el

pressupost em preocupa des d’un altre caire: és o no suficient?,

o és o no l’increment que tenc em permetrà dur dignament els

projectes endavant? Per a mi és aquesta la idea.

També supòs que vostè i jo, i tots els senyors i les diputades

de la comissió compartim, és que mai no tenim prou, ens

agradaria tenir un pressupost infinit, però bé, el pressupost

normalment llavors s’ha de gastar, perquè si no vostè em renya

i em diu que només m’he gastat el 3%, que ja veurà que no és

així, en artesania. Vull dir que no es tracta de tenir un gran

pressupost sinó que es tracte de tenir el pressupost que puguis

gestionar, que puguis executar, i que resulti suficient o almanco

raonablement suficient per dur endavant els projectes que es

volen tenir. Des d’aquest aspecte, Sr. Valenciano, crec que el

tenim, i jo li diré que estic content, estic satisfet de l’increment

que tenc de pressupost. Clar que potser si llevàssim a Educació

o a Sanitat partides..., veritat? És a dir, quan s’està parlant

d’aquestes coses hem de ser conscients que el pressupost

general s’elabora amb una sèrie de prioritats i que el Govern de

la comunitat autònoma, i supòs que vostè ho comparteix, ha

volgut prioritzar partides o departaments que consideram que

són essencials: sanitat, educació... Hi estam d’acord, supòs, i jo

crec que és bo.

I també és cert que alguns projectes que lidera aquesta

conselleria, que lidera en el sentit de gestió, com són les

infraestructures energètiques, no es tradueixen en el pressupost

de la nostra comunitat com tampoc..., perquè estan finançats

per altres vies. Sistema elèctric nacional té alguna cosa a dir

amb el cable, sistema de gas nacional té alguna cosa a dir amb

el cable, perdó, amb el gas. Per tant, home, jo ja li dic que crec

que per aquest cap no consider jo cap pèrdua de pes.

Vostè ha volgut fer una reflexió, que jo crec que és

important, sobre la finalitat o sobre el camí que du la indústria.

És ver que és preocupant; però miri, em parlava del descens del

PIB. Parlar del passat no du a res perquè tanmateix ja no té
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remei, i un no s’ha de fer..., no n’hem de parlar massa, però

clar, justament li diré que les previsions que tenim de l’any

2004 respecte del PIB en general és el creixement del doble del

darrer any que varen governar vostès. Cert és que és molt poc,

perquè un 1,5, una cosa així, és un creixement per davall de la

mitjana nacional i un creixement molt poc. I a més li diré una

cosa: jo no dic que sigui culpa de vostès, només faltaria, el

creixement és el que és i a vostès els va tocar governar en

aquesta època; va ser una casualitat que quan el PP deixàs el 99

el govern hi hagués un creixement d’un 7% i que quan vostès

deixen el govern, casualment el creixement sigui d’un 0,8. Clar

que si haguéssim anat en aquesta marxa aquests quatre anys a

la indústria no n’hi quedaven set, li quedaven set dies, veritat?

Dic això, i ho dic en clau d’humor, perquè crec que aquests

comptes no es fan així. Vostè pensa que sí; vostè sap entaular

discursos interessants, i debats interessants, i està bé, però jo no

crec que els comptes es facin així.

I vostè em diu: “Vostè creu que aquests pressupostos

serveixen per redireccionar la situació?”. Sí, sí, perquè aquests

pressupostos no pretenen, com potser agradava al Sr. Ramon,

intervenir en l’activitat dels empresaris. Aquests pressupostos

pretenen donar suport a l’activitat dels empresaris, i el primer

que intenta fer el Govern és generar confiança, confiança, això

és el que hem d’intentar, i per ara està funcionant: hi ha hagut

inversos que s’han traslladat a la comunitat i s’està generant un

clima de confiança o almenys és el que -quan un es mou, quan

un llegeix els mitjans de comunicació- es veu, i torna ser

casualitat que en els quatre primers mesos de govern nacional

surten estadístiques que ha baixat la confiança empresarial. Bé,

també potser és una casualitat, però jo crec que... Avui jo li

apuntava algunes mesures, li apuntava algunes idees dels

nostres projectes; crec que la nostra indústria tradicional

necessita, com comentàvem abans o com li comentava, és que

hi hagi una decidida aposta per la internacionalització, una

decidida aposta pel disseny.

Per cert, hi ha una qüestió que vostè sempre comenta quan

diu que no hi ha I+D+I, i deia que hi ha una compra d’equips

informàtics. Es referia a la meva conselleria o a alguna altra?

Jo no ho he entès, sincerament. No sé si es refereix al fet que la

nostra conselleria té prevista adquisició, cosa que no és així, o

si ho adquireix una altra, però, vull dir que hi ha una dada que

sempre es diu dels nostres empresaris i jo vull rompre una

llança a favor seu; es diu: “És que són els que menys

inverteixen en I+D+I”. Clar, les estadístiques que es treuen es

treuen normalment a través d’Hisenda, les declaracions, i

resulta que als nostres empresaris se’ls estan negant, a moltes

de les seves inversions se’ls estan negant els beneficis fiscals i

per tant no entren dins aquesta -per dir-ho així- estadística

d’empreses que estan fent aquest tipus d’inversions. Sobretot

jo li puc parlar de bijuteria i sabata, sobretot, que els

empresaris estan que bufen per una raó: perquè duen mesos

presentant solAlicituds d’informe al Ministeri d’Indústria perquè

d’alguna manera tot l’esforç que estan fent de disseny, tot

l’esforç que estan fent d’innovació se’ls reconegui perquè se’ls

pugui descomptar. Explic això perquè l’estadística a vegades

no és que no digui la veritat, però si no es posen tots els

elements no arriba a dir el que pertoca.

I això no és una justificació del fet que no s’hagi de fer, sinó

que és una explicació del fet que hi ha més del que es surt o del

que es diu, i crec que tant el Govern -vostè sap que no tenim la

competència directa sobre I+D+I, sinó que el que feim és,

juntament amb la Conselleria d’Economia, Hisenda i

Pressuposts i..., ai!, ara no em surt el nom..., Innovació, que és

la que té la competència directe-, conjuntament el que feim és,

des d’aquesta conselleria, aportar fons per finançar, per ajudar

els empresaris a fer aquest tipus d’inversió, i des de l’altra

conselleria també, i crec que s’està duent una bona política. Ara

com ara el primer pla d’I+D+I s’ha fet en aquesta legislatura,

s’ha començat i jo esper que tengui resultats aviats. El que no

podem és, en menys d’un any, oferir resultats, i record que

vostè em va fer un discurs no fa molt de temps fent-me uns

comptes que els volia atribuir sobre l’Estat i que jo ja no els

compartesc.

Em preguntava, a més, ingressos -li agrada aixecar sospites,

Sr. Valenciano- ingressos de comerç. Hi ha algun centre que...,

clar, “tenen vostès previst ingressar 400.000 euros”, senyores

i senyors diputats, ni més ni menys. “Hi ha algun...?”. Sí, sí, ja

ho sé, no importa que m’ho ensenyi, jo ja ho sé, Sr. Valenciano,

ja ho estic dient. “Hi ha algun centre comercial especial?,

perquè això són molts d’euros”. Idò no, no n’hi ha cap, de

centre comercial previst, miri, no. Nosaltres hem posat aquesta

previsió i, de fet... Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja sé que li agradaria poder

trobar a la conselleria una cosa així, una cosa que vostè pogués

dir: “Home, ja els hem agafat!”. No, no, miri, a Comerç el que

es preveu són les taxes tradicionals i les llicències de grans

establiments comercials. Com que som caixa única la xifra es

manté aproximadament com a anys anteriors, i en anys

anteriors no governàvem nosaltres, o sí, Sra. Vadell o Sr.

Valenciano? Resulta que també tenien algunes previsions. No,

no hi ha cap gran establiment fet. De fet m’agradaria revisar

l’estadística d’establiments denegats en l’època del pacte i en

l’època del Partit Popular, per temps, i veuríem qui era el

máximo defensor, que ara pareix que es mira així. Per tant, no,

miri, no hi ha cap previsió, són les previsions que s’han fet

anualment i no hi ha cap amagatall. De tota manera vostè pot

dubtar-ho, com és molt natural, però no tardarà en veure-ho.

El centre d’artesania balear no es va fer l’any passat o,

millor dit, no s’ha fet enguany, i el tenim previst fer l’any que

ve, i dic previst perquè..., sí, preveim a la memòria fer-lo, l’any

que ve, el 2005, sí, sí, és el que li estava dient, i no s’ha fet el

2004, perquè si s’hagués fet ja no el posaríem, no li pareix?

Però la qüestió, li diré per què es fa la previsió: perquè el centre

balear d’artesania, com supòs que vostè comparteix, s’ha de fer

amb les associacions, i quan les associacions ens diguin que sí,

que ho volen fer, nosaltres ho farem. Fins a la data no ens ho

han dit, no s’ha tancat el tema, i mentre que a les associacions

els pareixi interessant però no es decideixin nosaltres ho

tendrem com a previsió. Si les associacions d’artesans ens

diuen que no serà que no; si les associacions d’artesans ens

diuen que sí, serà que si. 

I no sé... Ah, em diu que tenim una execució d’un 3%. Miri,

jo no tenc la documentació que li pugui acreditar allò que li

diré, però si la necessita...; no, no, dic el que li diré; si la

necessitat la hi passaré. Les meves dades són que en aquest

moment tenim una execució del 90%. Bé, no dubt del que digui

el document que vostè maneja, no ho dubt, no ho pos en dubte,

el que sí li dic és que a data d’avui l’execució està sobre el

90%. Qüestió diferent -i ara m’aclareixen una qüestió que
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potser és el que vostè pugui dir- és el pagament de les

transferències. En aquest moment més del 90% del pressupost

d’artesania està reservat i està compromès. Estam pendents -

encara no ha acabat el termini- del fet que els artesans

justifiquin les inversions que han fet amb les solAlicituds que

han demanat d’ajuda. Una vegada justificat, que s’acaba a

finals d’aquest mes, una vegada justificat es fa el pagament. Per

tant en aquest moment la situació pressupostària és que les

partides estan reservades i compromeses però no hi ha pagat

molt poc, i crec que...

Sí, em queda una qüestió que em plantejava, Sr.

Valenciano, que era el programa 721A, de la Secretaria

General Tècnica. Bé, idò sí, majoritàriament, com vostè diu

molt bé no hem tengut en l’execució d’enguany massa

problema, però majoritàriament l’increment es deu a la nova

seu, i li ho explic: nosaltres hem tengut..., estàvem molt

malament des del punt de vista funcional, molt malament i

vostè supòs que ho coneixia, però des del punt de vista

econòmic ens anava molt bé: no pagàvem llum, no pagàvem

aigua, no pagàvem seguretat, no pagàvem lloguer, és a dir,

econòmicament era magnífic però era un desastre, i em consta

que l’anterior legislatura estava en una situació també delicada,

de desastre igual, i que per tant també s’havia intentat buscar

una seu. De fet nosaltres començàrem per la mateixa seu que

s’havia buscat, el que passa és que arribàrem tard, i al final

trobàrem aquesta, i efectivament aquí hi ha increment de

lloguer, que fins ara no es pagava, i despesa de manteniment de

l’edifici, o sigui, s’ha hagut de contractar la seguretat, s’ha

hagut de contractar llum, aigua, etc., etc. L’increment

pràcticament és aquest, no és cap altre.

I dit això, Sr. President, crec que he contestat tot el que he

sabut. No sé si m’ha quedat alguna cosa, però si és així és per

ignorància. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin fer ús del

torn de rèplica? Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per agrair al Sr.

Conseller les explicacions que ens ha donat. Si fos per nosaltres

quedaríem tota la nit en aquest debat, no frissam gens ni una

mica...

(Intervenció inaudible)

No, però entenem que no tothom està amb la meva

disponibilitat. Vull dir que m’ha contestat algunes preguntes i

compartesc que hi pot haver les diferències de criteris quant al

recinte firal. Vostès ara tenen la responsabilitat de governar i

han de fer allò que consideren oportú, i si evidentment poden

escoltar l’oposició ho faran molt millor, encara.

Només li vull dir una cosa; li he de demanat quins convenis

tenia prevists en promoció industrial; he interpretat per les

seves explicacions que tota la Direcció General de Promoció

Industrial està condicionada o, vaja, els doblers van a parar a

empreses públiques, concretament al CEDIB, al consorci, i si

li he demanat aquesta pregunta tan concreta o si li he fet

aquesta pregunta tan concreta, en què es gastaven aquests

1.494.990 euros de la conselleria, que els traspassa al CEDIB,

és perquè ja passàvem una mica de pena perquè amb les

preguntes que li hem fet solAlicitant resposta per escrit

demanant què és, des de la conselleria ens contestaven:

“Demanau-ho al CEDIB”, i llavors passàvem pena que el Sr.

Conseller no sabés que se’n feia, d’aquests doblers. És per això

que li hem fet aquesta pregunta concreta, i tot i que no ha donat

una resposta molt ampla sí que ens ha dit que hi havia tots

aquests projectes de promoció exterior, i de dur la sobrassada

a Califòrnia, i tots aquests temes. Per tant ens donam per

resposts.

I una vegada més agrair les seves respostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Valenciano, en nom del

Grup Parlamentari Socialista té la paraula per 5 minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Bé, per puntualitzar diverses qüestions.

Bé, primerament constatar, aleshores, que aquesta previsió

d’ingrés de 400.000 euros és absolutament fallida, perquè no hi

ha..., o sigui, posen una previsió de 400.000 euros que pensen

que no s’executaran. Per tant açò ens fan sospitar que a base de

400.000, la part d’ingressos, com ha passat altres vegades,

estigui una mica inflada; Sr. Conseller, ara hem pogut constatar

això.

Constatam també que una altra vegada més es torna posar

aquest centre d’artesania balear i que una altra vegada més la

conselleria no pot concretar la jugada i, a més, no ho assegura.

Energia. Bé, jo del tema de Capdepera -no Son Servera,

Capdepera- i Artà li he de fer una reflexió. Vull dir que els

estudis estan molt bé, però el que és important per a la gent és

tenir llum, i allà el que s’han de posar són mesures urgents que

va aprovar aquest parlament i que encara no s’han fet. Això és

l’important, perquè la gent té dret a tenir corrent, la gent té dret

a tenir corrent. Per tant el garant d’aquest dret és el Govern, i

la gent, malauradament ara ja deu fer un any, no en té, una part

no en té; una part sí, o no sabem de quina manera

aconsegueixen arreglar-se, però hi ha bastant gent que s’ho

passa malament. Per tant en aquesta qüestió jo crec que els

estudis estan molt bé, hem d’avançar, hem d’avançar el que

puguem, però aquesta gent també..., en fi, ara no vull repetir

una intervenció que vaig tenir aquí, però ens hauríem de posar

dins la seva pell. Una persona que ha comprat un pis i que

resulta que no hi pot anar a viure, que ha de pagar la hipoteca

del pis i el lloguer d’un altre pis, i açò està passant.

Cable. Jo l’he escoltat atentament. Vostè sap que nosaltres

no tenim la mateixa posició que Esquerra Unida, i vostè ha

respost al Sr. Ramon a veure si havíem d’anar amb quinqué. Jo

li diré una cosa: el quinqué és el cable, perquè el cable només

té 300 megavats, i el consum d’aquesta comunitat autònoma és

de més de 1.000, avui; per tant si s’apagàs tot el cable aquest

seria un quinqué, no és cap solució, és un quinqué, el cable és

un quinqué, perquè si la central no funciona, o les centrals no
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funcionen, perquè n’hi ha més d’una però la més important no

funciona, bé, aquí..., en fi, vull dir les coses per situar-les una

mica. El cable no ho solucionat tot, el cable aportarà una part

d’energia, si arriba, quan arribi, i ja està, però no magnifiquem

una cosa que, si en necessitam 1.000 o en necessitarem 1.200,

no sé quants, i açò n’aporta 300, hem de tenir en compte que

açò és un 30%, no és més que això. Això és un quinqué en el

cas que hi hagués una gran fallida. Per tant no..., en fi, situem

les coses en el seu entorn.

Bé, les enquestes. L’INE no només fa enquestes sobre

hisenda, òbviament, fa moltes més enquestes i els empresaris

no només responen a aquesta part de les enquestes, eh? Allò

que sí és cert i segur és que la inversió dels empresaris, la

participació, per exemple, en el PIB dels empresaris d’aquestes

illes en el darrer estudi seriós que hi ha -respecte a I+D, em

referesc- és d’un 0,26%, quan a Espanya era d’un 0,96, és a dir,

estàvem quatre vegades per davall..., dividir per quatre, però,

eh?, estàvem a un 25% de l’Estat, un 25% de l’Estat. Per què?,

perquè la indústria que tenim aquí és una indústria que funciona

-generalment, hi ha excepcions, òbviament, i tant de bo n’hi

hagués moltes més- amb un capital humà amb poca formació i

hi ha poca inversió en I+D; això és el que passa, i el futur no és

aquest; el futur de Xina tal vegada sí, però el nostre futur no.

Per tant o canviam, o feim una gran inversió..., això dic

d’Espanya, perdoni, i Espanya dins la Unió Europea està dins

la cua. Per tant, si Espanya està en furgó de cua de la Unió

Europea i nosaltres estam en el furgó de cua d’Espanya, vaja,

estam en una situació molt distant de la situació òptima en què

hauríem d’estar. 

Per tant, clar, tenim això. Jo a l’estadística, que la tenc de

l’any 76, per tant aquí hi ha el Sr. Cañellas, aquí hi ha tothom.

Vostè em diu els quatre anys del pacte. Home, jo si vull li

trauré aquí la comparativa que vulgui que els quatre anys del

pacte fan rialles amb altres situacions. Per tant jo a la meva

intervenció ni he parlat de PIB, li record que jo no he parlat de

PIB, n’ha parlat vostè, li he dit que agafem el darrer any, ja, per

no entrar en més..., el darrer any, i ho dic sense cap

recriminació perquè tampoc..., em sembla que hem tengut un

debat bastant clar i bastant simple i molt correcte. Agafem el

darrer any, per agafar un any. Vol que agafem els dos darrers?,

és igual, els tres, els quatre, els cinc, és igual. O sigui, si s’agafa

l’estadística jo he fet una recta de regressió; o sigui, ja no

només m’he mirat aquest darrer any, he fet una recta de

regressió i amb aquesta recta de regressió és quasi

“impepinable”: anam perdent a un ritme, a una velocitat, que

d’aquí a pocs anys -estic parlant de dues legislatures- en podem

trobar, si no hi ha un redreçament, amb una situació industrial

que pràcticament serà absolutament residual, com ha passat a

l’agricultura, i jo crec que això no és bo.

Com ho hem de redreçar? Òbviament com ha fet Irlanda, o

com ha fet Escòcia: a base d’inversions en formació i en I+D+I.

Per això jo li dic que pressupost d’I+D+I dins la comunitat

autònoma n’hi ha a dos llocs: a la seva conselleria i a

Innovació; a Innovació hi ha un gran increment, però ja li he dit

que em tem que aquest increment servirà per comprar un

ordinador molt gros, a més a més amb molts de programes, que

es necessiten, d’una cosa que va sortir fa tres setmanes al

BOIB. M’agradaria no equivocar-me, però em pens que anirà

per aquí, amb la qual cosa aquesta inversió no servirà per

canviar el teixit productiu i per donar-li una empenta, que és el

que necessitam.

Per tant, què passa aquí? Aquí tenim un pressupost de la

comunitat autònoma que s’ha incrementat un 30%, hi ha hagut

una valentia per part del Govern per fer un tipus d’inversions,

entre cometes, de ciment, i aquesta valentia hauria d’haver estat

a altres àrees com aquesta, precisament, perquè no desapareixi

aquesta indústria que tenim aquí, tradicional i no tradicional. Jo

l’únic que he fet ha estat recordar que la tradicional que tenim

aquí la tenim de fa molt d’anys i que encara n’hi ha, eh?, no

parlam de dinosaures ni d’arqueologia, parlam de coses de

funcionen, de fàbriques que funcionen.

Per tant això és el problema que tenim plantejat. Aquests

pressuposts ens serveixen per redreçar aquesta regressió

històrica que tenim o no?, i jo no els he estudiat encara prou a

fons per donar-li, diríem, d’una manera més sòlida una visió,

però pel que veig i pel que veig entrant jo crec no ho

redreçarem, i a mi em preocupa com a ciutadà, em preocupa

com a ciutadà perquè veig que una altra cosa que hi havia va

desapareixent. 

El president em demana que acabi i acab. Perdó, el darrer,

només puntualitz: allò del REB, que no he recordat comentar-li

abans. Bé, vostè sap que des del nostre grup sempre estam

oberts a estudiar les coses que van en benefici de les Illes; per

tant, en aquest sentit sempre ens hi trobarà. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, respecte a la Sra. Vadell

simplement li he de dir que en el que feia referència a la

transferència al CEDIB, idò que aquests convenis o el que se

celebra o es fa amb el CEDIB, primer de tot, primer de tot, Sra.

Vadell, em sap greu que tenguin aquestes contestacions. No es

preocupi que per la nostra part no es perdrà que tenguin el

màxim d’informació, entre altres raons perquè no crec que...,

no és que no hi hagi res a ocultar, és que m’interessa que ho

sàpiguen, m’interessa que l’oposició conegui el que es fa

perquè sempre és bo que sapiguem el que feim, perquè al final,

el Govern, ho som tots.

Però amb la transferència aquesta, efectivament, hi ha

també algunes aportacions a promoció de comerç de producte

balear, que vostè coneix i que sap que no és cap innovació, sinó

que és tradicional ja que es faci algun tipus de conveni, però és

el que es venia fent, però cal tenir en compte que avui en dia al

CEDIB nosaltres li hem donat la responsabilitat dels actes de

promoció de la conselleria.

I entram amb el portaveu del PSOE, el Sr. Valenciano o,

millor dit, entrar amb ell, no, entram a contestar les seves

aportacions. 
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Miri, el Centre d’artesania balear, Sr. Valenciano, el

Govern no el vol fer sol, perquè seria absurd, és com qualsevol

institució que vulguem fer sense comptar amb el sector. No sé

si m’he explicat prou bé, crec que no. Jo el que vull dir és que

a final del 2003 estàvem parlant amb el sector, amb les

associacions d’artesans sobre aquest tema, pot ser un tema

interessant, en començam a parlar, durant tot aquest any no

s’han posat d’acord i les associacions d’artesans no ens han dit

exactament com, què, de quina manera i si definitivament

interessa o no. Per tant, és una previsió que té el Govern a favor

del sector, però que si el sector no ho decideix, no la farem. Per

tant, no és que no l’haguem fet, és que no la farem si el sector

no la vol. Tenim això com a previsió, ho hem de preveure

perquè tendrà una despesa i ho hem de tenir consignat, però, a

partir d’aquí, decisió única i exclusió del sector, perquè

nosaltres consideram sempre que és el sector privat qui ha de

ser el protagonista.

Energia. Clar, Sr. Valenciano, que a Capdepera han de tenir

llum, clar que tenen falta de llum, però aquesta falta ve de molt

més enrera d’un any, fa anys que això passa. I ho vaig dir una

vegada i ho dic de la mateixa manera que vostè comentava que

ho deia sense cap tipus de recriminació, i és ben cert, jo també

ho dic sense cap tipus de recriminació, si a Capdepera, a Santa

Eulàlia o a totes aquestes àrees on tenim falta de llum, el

Govern, des del moment, sigui quin sigui, Sr. Valenciano, no

estic parlant ara d’un o de l’altre, hagués tengut la valentia de

prendre la decisió que s’hagués de prendre i no hagués volgut

quedar bé des del punt de vista d’opinió pública, possiblement

avui tendríem totes les infraestructures que ens feien falta. Com

que això no s’ha fet, no tenim aquestes infraestructures,

simplement i senzillament, i els vull reconèixer un mèrit, vostès

varen fer el que feia falta fer i, per tant, des d’aquest punt de

vista, el Govern ha complir amb Capdepera. Vostès varen

donar la llicència de les línies de Capdepera i d’Artà, estan

donades per Consell de Govern de l’any, crec que era, 2002,

només hi ha un emperò, diu “línia aèria”, com ha de ser, com

diu el sistema de retribució que s’ha de retribuir i com diu el

Pla energètic de els Illes Balears, vostès han complir, quan

varen prendre aquella decisió vostès varen complir estrictament

amb el que deia la llei i vostès varen fer el que havien de fer,

tant pel sistema de retribució com pel sistema legal, per tant, el

Govern, i jo, ara com a conseller i per tant com a membres del

Govern, assumesc el bo i el dolent del que ha fet el Govern de

les Illes Balears històricament perquè així ens toca, el Govern

assumeix aquesta decisió i aquesta decisió està ben presa. Les

línies estan autoritzades des de fa dos anys, ara aviat tres.

Què passa?, que no la volen posar aèria? Bé, que es posin

d’acord, nosaltres aportarem el que faci falta per ajudar

tècnicament que es posin d’acord, posin-se d’acord i soterrin.

Però hem de ser conseqüents amb les decisions que hem pres,

amb la normativa que cadascú ha fet i que vincula tota la

comunitat, aquest govern i que nosaltres assumim, i ho dic ben

fort i ben clar, les vegades que faci falta. Nosaltres assumim

aquestes decisions, el govern actual assumeix aquesta

normativa, només faltaria. Com també assumeix el que vàrem

dir aquí en el seu dia, que demanàvem al ministeri que es

canviàs la normativa perquè el sistema elèctric nacional

retribuís les inversions en sòl rústic, de les línies aèries en sòl

rústic, però és que en aquest moment la llicència està donada,

està donada pel Govern de les Illes Balears, i no em vull

atribuir un mèrit que no tenc, el tenen vostès i públicament ho

vull reconèixer.

Bé, i em parla d’una cosa que és interessantíssima, Sr.

Valenciano, clar què li passa a la pobra gent que es fa una casa

o que es compra un pis?, té tota la raó, tota la raó, però qui ha

donat la llicència? Vegem-ho. Vostè, que és un home que té un

bagatge cultural, intelAlectual elevadíssim, sap que la normativa

estableix que a l’hora de donar les llicències hi ha d’haver la

infraestructura adequada, i entre les infraestructures adequades

hi ha la llum, aigua, desguàs, luz eléctrica diuen en castellà, en

català podem dir llum, enllumenat públic, sí o no? Hi ha de ser,

per tant tot aquell que ha donat la llicència sense haver-hi

aquestes infraestructures és qui avui ha de fer front a la

necessitat d’aquestes persones, és el responsable d’aquesta

situació, i hi ha molts d’ajuntaments, i no mirarem colors

perquè ens podríem endur alguna sorpresa, que avui o aquests

dies hi ha hagut un ajuntament d’una illa que no és Mallorca

que protesta perquè no vol colAlocar una depuradora, però ha

estat donat llicències durant tots aquests anys. No és així que es

fa això, si volen cobrar l’import de les llicències i volen fer

duros els ajuntaments, que hi tenen dret, que es preocupin que

també hi hagi les infraestructures, i que no siguin tan

irresponsables, molts d’ells, alguns altres no, de donar

llicències sabent que no hi ha llum i deixant a l’estacada els

ciutadans. I llavors passam, si es pot dir d’una manera

colAloquial, el mort als altres. No és així que es fan les coses, ni

és això el que hem de pretendre, i crec que entre tots hauríem

de saber arribar a conscienciar totes les institucions, tots, Sr.

President, tots.

Cable. Home, vostè sap que quan jo parlava de quinqué era

en to humorístic i li agaf també que el cable és un quinqué en

aquest sentit. Efectivament, tal vegada m’he expressat

malament, no he magnificat el cable, he estat el primer a dir

que el cable tenia una capacitat de 300 megavats, clar, no ho

podem pretendre tot. Jo li deia, escolti, quin preu té la

seguretat?, hem de reconèixer, vostès evidentment no tenen la

mateixa posició que Esquerra Unida, li ho agraesc, li agraesc

que malgrat vostès no han estat molt partidaris del cable,

tampoc no posin cap trava que això es faci, i això demostra, des

del meu punt de vista, un exercici de responsabilitat que

agraesc; però vegem, tornem a la hipòtesi d’avaria del

gasoducte, pararien les centrals que funcionen en gas, Son Reus

i si se n’ha fet cap altra, la que s’hagi de fer, Cas Tresorer, si es

fa, ens quedaria el cable i Es Murterar, perquè Es Murterar no

funciona en gas, funciona en carbó, i Es Murterar és el grup

més gros de generació de Mallorca. Per tant, ens quedaria un

30%, com diu molt bé el Sr. Valenciano, i un altre

possiblement 30%, fins i tot es pot superar, d’Es Murterar, si

se’ns acaba el gas. Si no tenim cable quedam amb un 30% sol,

si tenim cable, tenim un 60%. No he dit que el cable ho

solucioni tot, dic que contribueix, que convé no magnificar-lo,

però que contribueix d’una manera molt important i que entre

una cosa i l’altra podem, home, de tenir la capacitat del 60% a

tenir la del 30 o a no tenir-ne cap, hi ha molta diferència. I jo

crec que és bo aspirar a tenir la de 60 i si és possible la de 70.

I+D+I. Efectivament, li he explicat un fet que és

constatable, l’estadística, quan fa els comptes d’aquest tipus

d’inversió, va per aquí, però just sembla com si jo estigués en

contra que es fes I+D+I, no és això, jo crec que és molt
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imp o r t an t  i ,  de  fe t ,  quan pa r lam de  marca ,

d’internacionalització, de producte diferencial, parlam d’això,

ho deim d’una altra manera, però parlam d’això. I jo crec, Sr.

Valenciano, que s’han de fer coses, nosaltres tenim aquestes

previsions, duim aquests plans endavant i treballam, però

recordarà que li havia comentat, encara que fos de passada

quan parlàvem del REB, que parlàvem d’uns projectes de futur

i que ens havíem de posar tots d’acord o, almenys, tenir el

màxim de consens, parlam del Pla d’indústria.

Jo he de comparèixer, no sé si aquest mes o el que ve, a la

Mesa de Concertació Social, i una de les coses que jo crec que

hem de posar damunt la taula és que entre tots hem de saber

dissenyar quin és el projecte que volem. Vostè ho ha dit molt

bé, vostè parlava del PICAB de la llet, el problema és que

llavors s’ha de complir, perquè de vegades es prenen acords per

unanimitat i es posen dins el calaix, però allà vàrem ser

capaços, jo vaig intervenir com a conseller en el seu moment en

la revisió, i vàrem ser capaços de posar-nos tots d’acord i de

tenir una política comuna en un sector estratègic i que estava i

que està, ara encara, en perill, i que s’ha d’intentar dinamitzar

i millorar. És el mateix, exactament el mateix. Jo crec que amb

la indústria de la nostra comunitat hem de fer el mateix, hem de

tenir un projecte de futur, un projecte que precisament perquè

ha de ser a llarg termini i perquè afecta tothom, tota la

comunitat, el creixement i el futur de la nostra comunitat, hem

de participar, no ho ha de fer el Govern sol, hem de participar-

hi tots, a través de les forces polítiques, de les forces

econòmiques, dels representants socials i de qui faci falta, i si

hem de cercar tècnics que ens ajudin en aquestes jornades, ho

farem, però la nostra pretensió és l’any que ve poder tancar un

projecte comú que facem entre tots. I, per tant, jo m’atrevesc,

de la mateixa manera que vostè, i li ho agraesc, s’ofereix a

treballar amb el REB, amb el seu grup, jo m’atrevesc a

demanar-li la seva ajuda, l’ajuda del seu grup, del PSM, de tots

grups i de totes les entitats socials que ens puguin ajudar a

definir què volem per a Mallorca, què volem per a Eivissa, per

a Menorca i per a Formentera, i quin futur ens hem de marcar

i quina estratègia hem de dur.

Vostè n’apunta dos, a un moment en què debatem els

pressuposts: formació i I+D+I, segur que en sap moltes més, i

li assegur que aquest aquestes dues vostè i jo hi estam d’acord,

i amb moltes que vostè proposarà o que jo proposaré hi estarem

d’acord, amb algunes altres tal vegada no, bé, però és necessari

que hi hagi un projecte comú per tirar la indústria de Balears

endavant; és necessari  que hi hagi un projecte general i llavors,

si vol, sector per sector, fes l’anàlisi determinada, i això, sens

dubte, ho farem, però tal vegada a una altra hora.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dir que hem escoltat amb molta

atenció l’exposició que ha fet el Sr. Conseller, a qui la hi

agraïm. Dir també que hem seguit amb interès els debats que

s’han produït, estam satisfets de les explicacions que ha donat

el Sr. Conseller i, per tant, no faré cap pregunta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller, vol tancar el

debat?

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Simplement, Sr. President, agrair al Sr. Oliver les seves

paraules i, com és natural, agrair les aportacions de tots els

grups parlamentaris que han intervengut que, sense cap dubte,

ajuden que el projecte de pressupost de la conselleria millori i

que serveixi més als ciutadans. Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esgotat, per tant, el debat d’aquesta

compareixença, només queda agrair la compareixença i les

explicacions del Sr. Conseller, agrair també als alts càrrecs que

l’han acompanyat la seva presència al Parlament. Gràcies a

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