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EL SR. PRESIDENT: Començam la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,



1170 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 50 / 8 de novembre del 2005 

 

relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006.

En primer lloc demanar si es produeixen substitucions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol. 

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sr. President, Patricia Abascal sustituye a Andreu Crespí.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. President, Gaspar Oliver substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions, moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç,
Indústria i Energia, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2006 (RGE núm. 7747/05).

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. Informar que
el Sr. Conseller compareix acompanyat dels següents alts
càrrecs: Sr. Jaume Sureda i Bonnin, director general d’Energia;
Sr. Gabriel de Juan i Coll, director general d’Indústria; Sr.
Francesc Tutzó i Rucosa, director general de Comerç; Sr.
Antoni Murillo i Ballesteros, secretari general; Sr. José Manuel
Alcaraz i Escandell, cap de gabinet; Sr. Joan Bibiloni i Fiol,
director gerent de Fires i Congressos i Sr. Xavier Aguiló i Serra,
director gerent de l’IDI.

Per tant i per fer l’exposició dels pressuposts de la seva
conselleria té en primer lloc i sense limitació de temps la
paraula l’Hble. Sr. Conseller Josep Juan i Cardona.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé comparesc un any més
davant dels membres d’aquesta comissió per explicar el projecte
pressupostari de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
per a l’any 2006, pressupost que lògicament ha de servir per
apropar-nos als que són els objectius bàsics d’aquest
departament. Per una banda contribuir a la millora dels sectors
econòmics, del comerç, l’artesania i la indústria. I per l’altra,
continuar amb el desplegament del que són els tres eixos que
sustenten el recentment aprovat Pla director sectorial energètic
de les Illes Balears, infraestructures, eficiència i estalvi i
energies renovables. 

Així la quantitat de la qual disposarà el departament de
Comerç, Indústria i Energia per a l’any 2006 puja a 38.907.308
euros, la qual cosa representa un augment de quasi un 3%, en
concret un 2,89% en relació als pressuposts de la partida de
l’any 2005. Un increment relativament moderat en relació als

pressuposts per al 2005, però que assoleix l’esforç ja realitzat
durant el present exercici i que si es compara amb el projecte
pressupostari del 2004 representa un increment important. Entre
les primeres referències pressupostàries de caire més general i
abans d’entrar en detall de les diferents direccions generals que
integren la conselleria, el primer que hauria de dir és que
comptarà la conselleria amb un pressupost de 4.988.172 euros
i d’1.411.420 euros en els capítols corresponents a personal, és
a dir, capítol 1 i despeses corrents, capítol 2. Partides, com
saben, que procuren el normal funcionament dels serveis que
integren la conselleria.

Continuant amb la distribució del pressupost per capítols, he
de dir que una vegada més el capítol 7, amb un import de
22.174.999,54 euros, és el que concentra la partida
pressupostaria més important i que de fet representa quasi el
60% de l’assignació total prevista per a l’any 2006. I això és
així per dos motius bàsics, perquè maldament les dificultats
estructurals i també conjunturals que afecten les nostres
empreses industrials i comercials, aquests dos sectors
inverteixen molt en la seva millora, en la seva modernització i
en la seva competitivitat. Amb aquestes apostes, sobretot amb
aquelles considerades productives, hi trobaran sempre el
Govern. En segon lloc, perquè la difusió de la cultura de
l’eficiència, l’estalvi energètic no només s’aconsegueix amb
informació i formació, sinó també incentivant les inversions en
la matèria i procurant el finançament de les instalAlacions perquè
fomentin l’ús d’energies renovables. Aquestes seran per tant, les
destinacions d’aquesta partida de 22 milions d’euros.

I abans de res, i abans d’entrar en detall amb les direccions
generals i secretaria general, els voldria comentar el que seran
els 4 punts estratègics que val la pena aturar-me abans d’entrar,
com deia, en el detall d’aquestes direccions. El primer és
l’aposta ferma per l’eficiència energètica i les energies
renovables. La recent aprovació de la revisió del Pla director
sectorial energètic implica que des de què està aprovat disposam
d’un model energètic definitiu, model que ja està en marxa i que
a més, compta pel que fa a les grans infraestructures de
connexió previstes, amb un finançament assegurat. Tenim per
tant, resoltes dues grans qüestions estratègiques, la nostra
planificació energètica, amb totes garanties d’abastament
diversificat i segur i la concreció econòmica que sustenta aquest
model. Jo voldria ressaltar precisament i agrair, perquè toca ser
així, que l’aprovació d’aquesta revisió del Pla energètic ha estat
fruit d’un consens absolutament majoritari i això mereix
l’agraïment de qui en aquest moment els parla com a
responsable d’aquest departament. Hi ha hagut consens aquí a
les Illes Balears i també hi ha hagut acords, i això és d’agrair,
amb l’administració central. Crec que és un exemple a seguir
aquests tipus d’acord.

I torn al pla. No obstant el que comentava, els programes
energètics que vertebraran l’aplicació pressupostària de la
Direcció General d’Energia, seran les mesures incloses dins el
Pla d’impuls a les energies renovables, el que anomenam
vulgarment PIER i el Pla d’eficiència energètica. Aquestes dues
grans branques d’actuació absorbeixen dins el capítol 6 i 7 més
del 90% del pressupost de la Direcció General d’Energia. Un
percentatge que revetlla en si mateix la importància i la
categoria que atorgam i atorgarem al llarg del 2006 a totes les
actuacions destinades a promoure l’eficiència energètica, de
manera global i sector per sector i l’extensió entre els ciutadans,
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les administracions, les empreses i els serveis de l’ús de les
fonts renovables com origen d’energia que consumim. I és dins
aquest context on vull destacar que l’objectiu d’aquesta
conselleria, o que és objectiu d’aquesta conselleria emprendre
un seguit d’accions molt significatives i de caràcter
exemplificador, de caràcter modèlic que serveixin d’una manera
molt clara per demostrar els beneficis mediambientals de
rendibilitat i ús de les instalAlacions lligades a l’aprofitament
renovable. 

Volem dur, com dic, a terme actuacions  exemplars amb
efectes multiplicadors i capaços d’arrossegar després a les
empreses, les administracions i als ciutadans en cadascuna de
les 4 illes. Com a botó de mostra la promoció de 3 grans plantes
solars fotovoltàiques a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. I a l’illa
de Formentera volem plantejar, volem promoure un projecte
encara molt més ambiciós i que converteixi l’illa en un model
a seguir, un model d’eficiència energètica i un model
d’autoproveïment d’energia, gràcies a la generació energètica
procedent de fonts renovables. Amb poques paraules, volem
aconseguir que Formentera sigui la primera illa de la
Mediterrània que pugui autoproveir-se energèticament només
amb energies renovables. Aquesta idea jo crec que ara és el
moment de plantejar-la per una raó, està tancat, està acabat, està
en funcionament, està aprovat el Pla director sectorial energètic.
Insistesc amb el consens majoritari i també amb l’acord del
Govern central. 

El juliol d’enguany vàrem tenir una reunió de la comissió
mixta del REB, entre altres raons per revisar la situació en la
que es trobava el REB respecte el sector energètic. Es varen
constatar un seguit de compliments importants, el decret
d’extrapeninsulars que garantia no només la liberalització del
sector, sinó la compensació dels extracostos de generació
energètica a les nostres illes, l’aprovació pràcticament a punt en
aquells dies de l’aprovació del Pla energètic de les Illes Balears,
acordat amb el ministeri. La incorporació de les propostes del
Pla energètic de les Illes Balears a la revisió del Pla nacional de
l’any 2005. Per tant, hi havia tot un seguit d’aspectes que
podríem dir que havia complit el Règim Especial de les Illes
Balears. Quedava idò una part, jo crec que important, que era
allò que feia referència a les energies renovables i el compromís
que tenguérem en el si d’aquella reunió era el d’entre tots
també, de la mateixa manera que hem tractat de dur endavant el
projecte del Pla director sectorial energètic, és també presentar
entre tots allò que hauria de ser el projecte d’energies
renovables de les Illes Balears a incloure dins el REB.

Jo crec que el que els acab de comentar és important, és a
dir, les idees que els acab de comentar. I és una de les propostes
que presentarà el Govern de les Illes Balears i que promourà el
Govern de les Illes Balears dins aquesta idea de projectes que
s’han de dur a terme a l’empara del REB i amb la colAlaboració
de tots. Crec que és molt important, fins i tot quan torn a la
qüestió de Formentera, ja els ho plantej, és per què deim això.
La raó és la necessitat de què a través del REB es puguin dur
endavant un seguit de projectes importants i exemplars per a les
nostres illes i que serveixin també d’exemple per a les altres.
Per altra banda, crec que Formentera és el lloc adequat per les
seves dimensions, per les seves característiques, per iniciar un
programa que serveixi d’exemple per als demés i per poder
demostrar que és possible el funcionar amb energies renovables.
Per això, ens plantejam que tota l’illa pugui funcionar, és a dir,

tenir la capacitat de generació amb energies renovables per a
tota l’energia que es necessita a Formentera.

Això significar instalAlar amb aquest principi una capacitat
de generació d’uns 30 megavats, tenint en compte que el
consum energètic total de l’illa es situa ara en una mitja de
35.000 megavats hora per any. La inversió és elevada, és molt
elevada, però tampoc crec que s’hagi de tancar un termini
determinat per dur-la endavant, però sí decidir-nos entre tots a
dur-la endavant. Significaria això que si duguéssim endavant
aquest projecte de caràcter absolutament pioner en la
Mediterrània, no m’atreveix a ampliar l’àmbit geogràfic, però
crec que pot ser molt més ample. Suposaria una reducció
d’emissió de gasos contaminants de l’atmosfera al voltant de
33.000 tones de CO2 cada any. Crec que el projecte, o la idea de
convertir Formentera en un model d’eficiència, autoproveïment,
amb energia neta i amb un exemple demostratiu de la fiabilitat
de les energies renovables, el avantatges ambientals que
presenta, així com de la seva capacitat per sostenir l’activitat
turística i generadora de l’illa. 

És evident que quan estic parlant d’energies renovables no
hauran sentit que concreti quina d’elles, però és evident que a
Formentera és difícil parlar d’energia eòlica, tenint en compte
que és molt difícil, per no dir impossible que es pugui generar
aquest tipus d’energia d’una manera viable econòmicament. Jo
crec que la font més important i allà on hauríem de..., aquest és
el plantejament que feim des de la conselleria, plantejar-nos per
dur endavant aquest projecte, hauria de ser a través d’energia
solar. Per tant, a través d’energia solar fotovoltaica que
aconseguíssim que Formentera fos la primera illa de la
Mediterrània en autoproveir-se energèticament amb energies
renovables. Això significaria instalAlar de l’ordre de 30
megavats a l’illa.

I de l’energia passam, segon punt, als plans estratègics del
comerç i de la indústria. Els segons dels eixos que vertebraran
els pressuposts de la conselleria el proper any seran els destinats
a l’elaboració de plans estratègics per al comerç i per a la
indústria. Sense descuidar les polítiques ja conegudes de suport
a les empreses del comerç, el Govern vol donar una passa
definitiva a favor de la competitivitat del teixit comercial i
industrial de la nostra comunitat autònoma. Ajudar-los a
afrontar les dificultats derivades de fenòmens relativament nous,
com és per exemple l’hiperglobalització i ajudar-los també a
aprofitar les oportunitats de desenvolupament d’aquests
mateixos fenòmens que contenen. Una passa en qualsevol cas,
per la qual necessitam el concurs i l’acord de tots els agents
socials i econòmics implicats, treballadors, empresaris,
institucions, experts i també de tots els que tenim
responsabilitats polítiques a la comunitat autònoma. Una passa
que requereix una reflexió profunda i probablement llarga, un
debat multisectorial i multidisciplinar que reculli les aportacions
de tots, una meditació que ha d’eludir plantejament de caire
partidista o interessat. Una reflexió valenta sense eufemismes,
en la que tots els jugadors mostrin les seves cartes. Un procés en
definitiva que ha de ser capaç de trobar les respostes adequades
als reptes del futur. I dic respostes perquè no existeix una forma
màgica, igual que per a tots, sinó solucions diferenciades per a
qüestions específiques. Insistesc, no hi ha solucions unilaterals
ni úniques, sinó remeis consensuats i diversos. 
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Respostes i solucions que en el cas del comerç permetin la
coexistència harmònica dels diferents formats d’empresa
comercial, que garanteixin la competència en igualtat de
condicions i la llibertat d’elecció del consumidor. Que respecti
els diferents models comercials que conviuen a les Illes Balears,
rural, urbà, turístic. Que faciliti l’accés a les noves tècniques de
venda i la resposta adient als nous hàbits de consum. Propostes
i mesures que pel que fa a la indústria han de ser capaces també
de mantenir i consolidar la indústria tradicional, de crear feina,
de treure noves inversions, de frenar i evitar temptacions de
deslocalització que afectin l’estructura global de l’empresa.
D’apuntalar les nostres eines competitives, marca, disseny,
qualitat i innovació. Vivim un nou procés de reconversió o
reestructuració industrial i hem de poder afrontar amb decisió
la confecció del model que volem. 

En definitiva els oferesc un pacte polític i social per a la
indústria i per al comerç, un pacte corresponsable, elaborat per
tots i entre tots i que en tot cas ha de partir necessàriament d’un
estudi previ i exhaustiu que ens permeti conèixer en exactitud
la realitat de la que partim, subsector per subsector, activitat per
activitat. Perquè insistesc, no totes les activitats industrials, ni
els formats comercials presenten els mateixos problemes, per la
qual cosa requeriran també propostes i mesures ajustades a cada
realitat. I seran, a més, uns plans que obligaran a tots,
experiències anteriors com el programa Objectiu del Raiguer, la
Llei de comerç, vostès pujaran també el (...) de la llet, o el
mateix Pla director sectorial que els acab de parlar. Em
permetin confiar en què serem capaços d’aconseguir el màxim
consens, pactes que en el cas de comerç s’articularan a través
del Consell Assessor de Comerç i que en el cas de la indústria
podria fer-se, o bé mitjançant la mesa de diàleg social, ja creada,
o bé a través de la creació d’un fòrum específic. 

Un altre dels eixos que vertebraran durant l’any 2006 les
actuacions de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia és
sens dubte la promoció exterior i el suport a totes aquelles
iniciatives i inversions que tenguin per objecte afavorir la
internalització de les empreses, cercar noves vies de
comercialització i nous clients, augmentar la base de les
empreses exportadores i per descomptat, donar a conèixer dins
i a fora de les nostres fronteres la nostra producció com a
articles únics i exclusius que cap altra competidor pugui fer. I
això ho farem mitjançant dues mesures bàsiques, primer donant
suport decidit i fins i tot, major del que s’ha obtingut fins ara,
als esforços exportadors que protagonitzin les empreses i les
associacions. I segon, organitzant actuacions promocionals,
específiques de la nostra indústria i dels productes que
anomenam “5 estrelles”, en els mercats que els especialistes
consideren estratègics, com poden ser el nord-americà i sud-est
asiàtic, o l’europeu.

Per això i perquè estam absolutament convençuts que la
promoció exterior és ara per ara una de les claus de la
competitivitat empresarial, mantendrem el suport a les diferents
línies que integren les ajudes a la promoció. Obrirem altres
línies noves i augmentarem de forma més que considerable les
inversions pròpies de la conselleria amb actuacions
promocionals, que com ja saben vostès, s’articulen a través del
CDEIB i de la Direcció General de Promoció Industrial. En
global estam parlant que entre les ajudes que rebrà el sector per
a les seves inversions en promoció i les assignacions per les
quals comptarà també el CDEIB, la conselleria hi destinarà al

voltant de 5 milions d’euros a prestar un servei integral de
suport a l’exportació, quantitat que representa un augment
important en relació als anys anteriors.

I si els sembla entrarem ara a donar un repàs direcció
general per direcció general, de les que composen la conselleria.

La Direcció General de Comerç comptarà l’any que ve amb
més d’11,5 milions d’euros que es destinaran en la seva totalitat
a allò que són els seus dos objectius primordials, 1) la millora
del teixit comercial i artesà illenc. 2) La defensa i el suport de
la petita i mitjana empresa en vistes a garantir l’exercici de la
lliure competència des d’un plànol d’igualtat amb les grans
estructures comercials. Per això compta amb un seguit
d’instruments, entre els quals cal destacar, a més del ja referit
Pla estratègic de comerç, els següents: per una banda el règim
de suport financer i d’incentius per a les inversions que duguin
a terme els comerciants i els artesans. Per l’altra, la continuïtat
de les accions formatives iniciades l’any passat a l’àmbit
universitari en matèria de comerç i l’impuls d’aquelles altres
que es puguin acordar dins l’àmbit d’allò que denominam
Escola de Comerç. 3) El nou impuls en el Pla de qualitat de
comerç excelAlent. 

Començaré per referir-me també al sector artesà de les
nostres illes, una activitat que compta amb una partida
específica de 597.000 euros, quantitat que tot i ser igual a la
reservada per l’inici del pressupost de l’any 2005, representa
augments superiors als 200% respecte les assignacions d’anys
anteriors. L’objectiu genèric a què es destinaran aquests sous és
aconseguir que l’artesania, sense perdre els seus aspectes
culturals i històrics, esdevengui en una autèntica activitat
econòmica, motiu pel qual es proposen 3 mesures bàsiques de
revitalització del sector. Per una banda ajudar a les inversions
de millora que duguin a terme els professionals de l’artesania.
I l’altra, procurar un increment de les noves vies de
comercialització dels seus productes, facilitant la celebració de
les fires i els mercats artesans i la presència dels professionals
a les exposicions locals i nacionals. Finalment, la tercera mesura
que es proposa aplicar a la Direcció General de Comerç quant
a l’artesania, mesura que requereix la colAlaboració necessària
del sector, és tractar de cohesionar i harmonitzar una activitat
que actualment presenta una problemàtica complexa i
específica, derivada per una banda de la diversitat i multiplicitat
d’oficis que s’inclouen dins el món de l’artesania, trobam oficis
relacionats amb sectors ben diferents entre si i per l’altra, de la
complexitat de la seva estructura organitzativa en què
coexisteixen quasi totes les fórmules possibles. Artesans
individuals, exposicions d’artesans, cooperatives, artesans
agrupats en empreses, etcètera.

En aquest sentit ja s’han donat passes importants, s’han
classificat els criteris de catalogació dels oficis, s’ha actualitzat
el registre. Ara els esforços s’han de centrar en el foment de les
jornades formatives i en la potenciació de les marques de
qualitat artesanes, cosa que es durà a terme a través de la nova
Comissió d’artesania de Balears, la composició de la qual ha
estat recentment renovada amb el màxim consens per donar
cabuda a totes les associacions que tenen representació en el
sector artesà. La idea principal és la de crear 3 equips tècnics de
feina dins aquesta comissió, que seran els encarregats
d’articular, coordinar i fer el seguiment de les polítiques i
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mesures que adoptin en matèria de formació i estudis, promoció
comercial, fires i qualitat. 

Un altre dels instruments en què comptarà la Direcció
General de Comerç, per tal de contribuir a augmentar la
rendibilitat del sector comercial, és el règim de suport destinat
a incentivar les inversions de millora que dugui a terme el sector
comercial, ja sigui a través de les seves associacions, o
mitjançant els projectes de revitalització comercial de caire
municipal i a través també dels propis professionals del sector.
Aquest règim de suport comptarà l’any que ve amb poc més de
8 milions d’euros, quantitat idèntica al pressupost de partida de
l’any 2005, com idèntica és la filosofia de la distribució
d’aquests fons, ja que un any més i sense descuidar les
iniciatives associatives, es prioritzaran les inversions de caire
productiu, és a dir, aquelles que fan de forma directa els propis
comerciants per modernitzar els seus locals i millorar els serveis
al client. I les que duguin a terme els ajuntaments en forma de
mercats municipals i altres projectes de revitalització d’àrees
d’elevada concentració comercial. 

Aquesta priorització respon a dues consideracions bàsiques.
Per una banda a la convicció que el suport públic al sector ha de
tenir una estructura molt més propera a les autèntiques
necessitats dels professionals del sector, és a dir, una
consideració més abocada al centre neuràlgic de l’economia
productiva que és l’empresari. Precisament per aquest motiu, les
ajudes directes rebudes pels comerciants han pujat aquestes dos
anys un 285%, passant de 550.000 euros l’any 2002, als 2,5
milions d’euros l’any 2004. Igualment estratègiques són les
inversions que duen a terme els diferents municipis, en vistes a
revitalitzar i dinamitzar les seves àrees comercials, doncs no cap
oblidar que el comerç forma part de la vitalitat social dels teixits
urbans de les societats i dels pobles. Per tant, la inversió en
entorns urbans atractius atreu als ciutadans i conclou en una
millora en els rendiments comercials. En definitiva,
contribueixen a mantenir el model tradicional comercial de la
zona mediterrània. I si la modernització física i tecnològica
d’establiments comercials és important, l’accés dels petits
comerços a la qualificació de qualitat, anomenada “Comerç
excelAlent”, esdevé estratègic. Aquest pla ha tengut una acollida
boníssima en el seu primer any de funcionament, amb una
adhesió d’uns quasi 150 comerços a les Illes Balears, motiu pels
quals la Direcció General de Comerç invertirà l’any 2006 un
mínim de 200.000 euros en vistes a duplicar el nombre de
comerços amb qualitat certificada. 

Finalment respecte l’apartat de comerç, o les actuacions de
la Direcció General de Comerç, es completen en mesures de
caire normatiu entre les que la més important i tornaré a
demanar la seva colAlaboració i corresponsabilitat serà, sens
dubte, l’elaboració i aprovació del reglament que ha de
desenvolupar la Llei d’ordenació d’activitats comercials. Aquest
reglament ha de ser una eina bàsica per al desplegament d’una
política comercial, clara i sense fissures, que garanteixi el futur
del sector, que estableixi unes condicions de competència en
igualtat de condicions i s’adapti als nous hàbits de consum,
incorporant les noves fórmules comercials. Ha de ser també
l’eix vertebrador que clarifiqui de forma definitiva l’ordenació
del sector comercial illenc. Ens proposam acabar amb les
actuals llacunes normatives que poden donar lloc a
interpretacions diferents, totes elles ajustades a dret, però que en
ocasions originen decisions diferents per a casos pràcticament

iguals. Hem de ser capaços d’establir definicions completes i
clares; de fixar criteris objectius sobre diferents matèries claus,
com poden ser els informes d’impacte ambiental, perdó,
d’impacte comercial; la declaració de zones turístiques o la
pròpia expedició de la llicència autonòmica. Hem de consagrar
el principi a l’urbanisme comercial, que va inspirar el Pla
director sectorial d’equipaments de l’any 1996. En definitiva,
hem de procurar concretar al màxim les regles de joc i
proporcionar així al sector la màxima quota de seguretat
jurídica.

I per això, necessitam novament el concurs de tots, dels
agents socials i econòmics, dels juristes, dels sociòlegs, dels
especialistes i per descomptat de les forces polítiques. No serà
una tasca fàcil, ni un debat senzill, i no ho serà per la
complexitat de les matèries que s’han de tractar, perquè estic
convençut que en matèria de comerç el nivell de consens és
molt elevat. Tenim, com dic, l’exemple de la Llei de comerç
que va ser aprovada amb un alt nivell de consens i que aquest ha
de ser també el repte del reglament, el consens.

Bé, passam ara a la Direcció General de Promoció
Industrial. Els objectius de la Direcció General de Promoció
Industrial continuen sent els mateixos: consolidar els processos
de modernització i competitivitat de les indústries illenques,
mitjançant les ajudes a les inversions de millora, i també els
plans d’actuació sectorial, i reforçar i ampliar el posicionament
dels seus productes, tant en el mercat interior com a l’exterior.
No obstant, l’escenari internacional ha canviat respecte
d’exercicis anteriors, ja que de la globalització hem passat al
que podríem denominar hiperglobalització i a l’aparició de nous
poderosos sectors econòmics emergents, procedents bàsicament
del sud-est asiàtic, països que sumen grans avantatges
competitius i que es caracteritzen per tenir economies d’una
impressionant vocació exportadora; una població jove, una mà
d’obra barata i un grau apreciable en l’ús de les noves
tecnologies. Aquest panorama afecta lògicament l’activitat
industrial tradicional de les Illes que, no obstant això, pareix
resistir millor que altres regions espanyoles i europees.

Dins aquest context del que es tracta és de convertir
l’amenaça econòmica en oportunitat, d’augmentar la nostra
presència en aquests països, de saber aprofitar les oportunitats
que se’ns presentin. Es tracta, en poques paraules, de passar de
l’acció a la relació i de fer un plantejament de la nostra
producció industrial des del model de competència més local a
un sistema competitiu global, basat en la diferenciació del
producte, la priorització i la segmentació dels mercats, la marca,
la qualitat, el disseny i la innovació.

La resposta a l’ampliació de la Unió Europea i a la
hiperglobalització passa per millorar els nivells de productivitat
i el contingut tecnològic d’allò que oferim i passa també, com
ja he comentat a l’inici d’aquesta intervenció, per doblar els
esforços en promoció exterior per ajudar a les empreses a
assumir aquests reptes. La Direcció General de Promoció
Industrial comptarà a l’any 2006 amb un pressupost total de
16.101.000 euros, dels quals 11.300.000 euros, el 70%,  serà
destinat a les inversions o bé directament a bé indirectament i
que es duguin a terme en la millora i modernització del sector.
D’aquesta forma es dota les indústries illenques d’un règim de
suport específic per al qual es podrà obtenir finançament per a
innombrables projectes de modernització, amb especial
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incidència a les inversions de caire nou, diversificador i,
novament, amb aquells projectes que afavoreixin la seva
internacionalització.

Dins aquest programa d’ajuda, que es nodrirà de fons propis
de la comunitat autònoma però també de recursos europeus i de
les possibilitats de finançament estatal que ofereix el Pla de
consolidació i competitivitat industrial del Govern central,
s’emmarquen per tant al suport d’aquelles activitats adreçades
a afavorir la creació de noves empreses i a la seva ampliació i
reforma de les ja existents, a les que tenguin per objecte la
modernització dels negocis mitjançant l’adquisició de nova
maquinària o d’incorporació de noves tecnologies i de processos
de recerca i de desenvolupament en els processos de producció,
i les adreçades a l’obtenció de certificacions de qualitat i/o
implantació de sistemes homologats, com també de
certificacions mediambientals.

En quart lloc, les que afavoreixin la millora d’imatge i
disseny de la marca o el producte; les que propiciïn el trasllat de
les empreses a sòl industrial. I sisè, i finalment, les adreçades a
afavorir el desenvolupament adient de les microempreses.

Finalment, he d’insistir que una de les apostes més fermes
de la Direcció General de Promoció Industrial serà la promoció
exterior que, com ja he dit, experimentarà un augment
important. Dins aquest eix d’acció els puc anunciar que, a més
de les línies tradicionals de suport a la internacionalització que
es gestiona des de la direcció general, l’ordre d’ajudes que es
preparen per a l’any 2006 incorpora una sèrie de novetats que
estan en consonància absoluta amb les reclamacions fetes pel
propi sector, i entre les quals caldria destacar, a manera
d’exemple, les següents. es crearà una nova línia d’ajudes per
finançar l’obertura de nous punts de venda a l’exterior; les
ajudes per a la realització d’accions publicitàries de caire
nacional o internacional pujaran un 25% i el màxim passarà de
24.000 euros a 30.000 euros, al temps que s’ampliaran els
suports publicitaris que puguin utilitzar les empreses per a les
seves accions.

L’aportació pública per a la utilització per part de les nostres
indústries dels serveis de les oficines exteriors de suport a
l’exportador, amb les quals es mantenen acords de colAlaboració,
passarà, em referesc a les oficines comercials o conveniades
amb les comunitats autònomes de Catalunya, de València i
Múrcia, passarà dels 12.000 euros als 15.000 euros. I finalment,
destacaré també que, per primera vegada, s’inclouran com a
accions subvencionables la participació a shows rooms
nacionals o internacionals que també tendrà una ajuda important
econòmica.

No voldria acabar la referència a la Direcció General de
Promoció Industrial sense enviar un missatge de futur a les
empreses industrials que enguany han sofert episodis dramàtics,
estic pensant en Dénix i amb Astilleros Bennàssar d’Alcúdia.
En aquest sentit, vull anunciar també que la conselleria pensa
oferir-los incentius importants perquè puguin dur endavant el
seu somni, que és recomençar la seva activitat social i
econòmica, donant un exemple a tots que en aquesta comunitat
hi ha emprenedors que val la pena ajudar.

I passam a la Direcció General d’Energia. Destacar, en
primer lloc, que comptarà amb un pressupost de 4.711.000

euros, amb un augment percentual en relació amb els
pressuposts vigents, és a dir, de l’any 2005, d’un 7,5%. Cal
destacar que aquest increment de la dotació prevista per a la
Direcció General d’Energia en el 2006 és el de major entitat
entre totes les direccions generals d’aquesta conselleria. I
l’increment de l’assignació pressupostària de la Direcció
General d’Energia respon directament a l’augment que
experimenten els capítols 6 i 7 d’aquest departament, dedicats
programes d’incentius econòmics prevists. Els dos capítols
sumen una xifra superior als 4 milions d’euros, concretament
4.312.000 euros, és a dir, el 91,5% de tota la dotació dedicada
a la direcció general.

En aquest punt crec oportú recordar que els pressuposts de
l’any 2004, en els pressuposts de l’any 2005, la xifra adreçada
a aquests mateixos capítols d’aquesta direcció general va
augmentar per sobre del 25%. Això vol dir que l’augment
aplicat per a l’any 2006 incideix encara més sobre una política
ferma i planificada com a estratègica i, en conseqüència,
primada econòmicament des dels inicis d’aquesta legislatura,
política que no és altra que la d’incidir de manera decidida en el
foment i l’ús i l’expansió de les energies renovables i amb
extensió a tota la societat dels criteris d’eficiència energètica.
Una estratègia que se sustenta sobre dos grans eixos de gestió
energètica: el Pla d’impuls a les energies renovables i el Pla
d’eficiència energètica. Les dues planificacions redunden en un
mateix objectiu substancial: promoure un consum i un ús
racional eficient i diversificat de l’energia, que es tradueix en un
estalvi energètic global i en una millora mediambiental.

Abans d’entrar a analitzar amb detall tots aquests aspectes,
he d’indicar que als dos grans eixos esmentats de la política
energètica s’hi suma un tercer i evidentment no menys
important, el de garantir el proveïment energètic a aquesta
comunitat amb les millors condicions tècniques, econòmiques
i ambientals possibles, a través de les diverses infraestructures
d’abastament previstes. Tots aquests apartats, el Pla d’impuls a
les energies renovables, el Pla d’eficiència energètica, el
plantejament d’infraestructures d’abastament, estan inclosos i
estructurats dins la recentment aprovada revisió del Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears. Aquesta aprovació
significa que les Illes Balears tenen un model energètic, que
aquest model està en marxa i que, a més, compta amb
finançament assegurat.

Em referiré en primer lloc a l’apartat relatiu a les energies
renovables, el foment del consum energètic procedent de fons
renovables. El Pla d’impuls a les energies renovables parteix
d’una realitat, la que indica que el consum actual d’energia
procedent de les fonts renovables representa actualment un
1,7% del consum energètic total, el 3,2% si es considera només
el consum elèctric final. L’objectiu final reflectit en el Pla
director sectorial energètic de cara a l’any 2015 és aconseguir
triplicar la participació actual de les fonts renovables sobre el
consum elèctric final. Aquest objectiu es pot aconseguir
impulsant les nostres possibilitats d’aprofitament, molt elevades
pel que fa a l’energia solar o al cas de l’aprofitament de la
biomassa, bastant menys importants en el cas de l’energia eòlica
i pràcticament testimonials en el cas de la hidràulica. És evident,
a més, que la modulació i ràpid progrés de les tecnologies
aplicades a l’aprofitament solar ens han de servir també per
arribar a aquesta meta.
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Es manté, per tant, el criteri de reforçament de les dotacions
per a aquest capítol decidit al principi de legislatura, igual que
es mantenen totes les actuacions destinades a l’establiment de
préstecs referents per a inversions relacionades amb energies
renovables o les actuacions informatives i sectorials, per tal de
difondre els avantatges econòmics i ambientals d’aquestes
energies.

Però des de la conselleria som molt conscients que en
aquests moments augmentar les dotacions per a la subvenció de
les energies renovables no és suficient com per donar el gran
bot, la gran passa que pretenem en aquest àmbit. Crec que
vostès estaran d’acord amb mi si dic que ara, avui com avui,
vivim a un moment oportuníssim per impulsar de manera
decidida totes aquestes qüestions. El ciutadà, la gent, la societat
comença a ser molt conscient de les limitacions que més tard o
més prest estaran associades al consum de les fonts energètiques
convencionals, per moltes raons que serien molt llargues
d’explicar, que no depenen de nosaltres i de les quals tots en
som molt conscients. Per tant, el que plantejam és que amb els
fons de què disposam donar passes, articular projectes que
siguin exemplars, que serveixin de manera molt clara per
demostrar la utilitat, els beneficis mediambientals i la
rendibilitat de les instalAlacions lligades a l’aprofitament
renovable. Difondre clarament entre els ciutadans i les empreses
els avantatges avui presents a l’hora d’introduir fonts renovables
a les diverses activitats o d’acord amb el règim econòmic
preferencial regulat per a la venda d’aquesta energia, les
oportunitats d’explotació existents.

Tot i que són molt importants, no es tracta només de
normativitzar aspectes com la introducció obligatòria de quotes
mínimes d’energies renovables en els nous edificis o, per posar
un exemple, de posar de treball que duim a terme d’impulsar els
ajuntaments que comptin amb ordenances municipals d’energia
solar tèrmica. El que pretenem és efectuar projectes que siguin
emblemàtics, projectes que posteriorment indueixin a la
iniciativa privada a seguir aquest camí, a impulsar per exemple
instalAlacions renovables a zones com abocadors, pedreres
abandonades, terrenys degradats, a teulades de grans
instalAlacions que poden emprar com a superfícies de captació
solar o projectes que s’articulin com a alternatives a
l’abandonament o la manca de rendibilitat agrícola.

El passat mes d’octubre presentàrem un primer projecte
d’aquesta naturalesa, gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de
Santa Eulària d’Eivissa disposarem d’uns terrenys municipals
per crear el primer parc fotovoltaic a les Pitiüses. Amb aquest
projecte la conselleria es reserva el paper de promotor, mentre
que la gestió i el manteniment de les instalAlacions es procurarà
que siguin a mans privades. Si la inversió necessària per al parc
està estimada en 1.800.000 euros, la rendibilitat del parc, gràcies
a la venda d’energia resultant a la xarxa elèctrica, garanteix una
harmonització d’aquesta inversió, una amortització, perdó,
d’aquesta inversió en un termini de 10 anys.

També formularem un projecte semblant a Menorca. En
aquesta ocasió en colAlaboració amb altres institucions, i no és
necessari dir que tenim en ment també seguir el mateix exemple
a l’illa de Mallorca, tot i que m’hauran de disculpar si no don
més detalls, perquè els projectes encara es troben en fase de
preparació i formulació. De moment a Mallorca hem impulsat
actuacions com l’efectuada a la piscina municipal d’Artà, una

piscina coberta que calenta aigua gràcies a l’aportació d’energia
solar fotovoltaica, procedent de plaques instalAlades a la seva
coberta, o l’actuació efectuada per la incorporació d’energies
renovables en els habitatges de protecció oficial en el barri de
sa Gerreria.

I dins aquest mateix concepte de ser el motor per introduir
l’ús de l’energia solar, com a font d’energia accessible, útil i
rendible, projectam, per fer a l’illa de Formentera, l’exemple de
capacitat d’autoproveïment procedent d’aquesta font energètica.
I amb això crec que ja anteriorment m’hi he estès prou com
perquè no insisteixi en aquest projecte.

Si una de les vies per incidir en l’estalvi energètic és el
foment de les energies renovables, l’altra és la de promoure un
ús racional i eficient d’aquest recurs. El Pla d’eficiència
energètica de les Illes Balears, integrat dins el Pla director
sectorial energètic, 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, en primer lloc, que el
Pla d’eficiència energètica es va redactar com a conseqüència
d’un procés de consultes i de participació social, un procés que
vàrem desenvolupar al llarg de l’any 2005, concretat en la
realització de sessions generals globals a Mallorca, Menorca,
Eivissa i a la vegada entrevistes personals i reunions sectorials
amb cada sector amb qualque cosa a dir en aquest apartat;
reunions generals o específiques a les quals hi participaren prop
de 400 persones procedents de les administracions i dels
ajuntaments, de la Universitat de les Illes Balears, de GESA,
patronals empresarials, patronals de comerç de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, associacions hoteleres de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, colAlegis,
corporacions, associacions professionals, arquitectes, enginyers,
aparelladors, Federació Balear del Transport, etcètera,
promotors i constructors, promotors immobiliaris, entitats
ecologistes, associacions de veïns o, entre d’altres, colAlectius
professionals relacionats amb les instalAlacions energètiques i
d’energies renovables.

Tot aquest procés es va generar a partir del convenciment
que qualsevol planificació relativa a l’eficiència energètica mai
no pot partir únicament i exclusivament de l’administració
competent, sinó que necessita de la conscienciació social i de la
implicació de cada sector. De fet el Pla d’eficiència energètica
de les Illes Balears és ara un document de consens, amb tot un
ventall de propostes incorporades procedents de les aportacions
de cada segment de l’activitat social.

Els grans objectius del Pla d’eficiència energètica es poden
resumir en cinc apartats: en primer lloc, i òbviament, reduir la
demanda energètica global; en segon lloc, fomentar la
certificació energètica a diversos segments de la demanda, en
apartats com els vehicles, els edificis o els electrodomèstics. I
a continuació introduir tecnologies eficients i innovadores
d’origen renovable. També desenvolupar mecanismes per al
foment energètic. I finalment, dur a terme accions de
sensibilització, formació i assistència tècnica. Tots aquests
objectius ens han d’ajudar a aconseguir, segons es fixa a la
revisió del Pla director sectorial energètic, una reducció de la
intensitat energètica d’un 1% anual fins a l’any 2015. Es tracta
de canviar la tendència actual dels darrers anys, època en la qual
aquest indicador, que es calcula dividint el consum energètic
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global pel producte interior brut, revela un increment de consum
energètic.

Entre les actuacions previstes a l’any 2006 en matèria
d’eficiència energètica, vull destacar en primer lloc el programa
d’actuacions per substituir, mitjançant acords amb cada
ajuntament, l’enllumenat públic per altres energèticament més
eficients que, a més, incideixin en una disminució de la
contaminació lumínica. Es pot dir que ara a un 80% dels
municipis de les Illes ja han reformat els seus sistema
d’enllumenat gràcies a aquest programa. De fet, la partida de
més 700.000 euros que l’any que ve dedicarem a aquest
concepte, es destinarà a municipis que encara no han actuat en
aquesta matèria, però que en bona part a impulsar també una
segona fase d’obtenció d’eficiència en els enllumenats públics,
o municipals, millor dit, que ja han efectuat les reformes pròpies
de la primera fase.

Crec que és important ressaltar la importància d’aquest
programa, que en el període de l’any 2005-2006 s’estén a un
total de 49 projectes, procedents de 20 municipis de Mallorca,
4 d’Eivissa i 8 de Menorca, els quals, gràcies a la incorporació
d’aquestes mesures, es beneficien d’una reducció del 85% de la
contaminació lumínica i d’una disminució d’un 55% de la
factura elèctrica, sense esmentar evidentment els beneficis
mediambientals paralAlels en termes de reducció de les
emissions de CO2 a l’atmosfera.

Dins aquestes actuacions municipals cal destacar el paper
central, una vegada més, de Formentera. El Pla pilot dedicat a
l’illa de Formentera ha significat una inversió, en una primera
fase, d’uns 270.000 euros per a la substitució de lluminàries, a
càrrec de la conselleria, per substitució de lluminàries, sistemes
d’encesa, de regulació de (...) lumínic. Els primers resultats
d’aquesta actuació mostren un estalvi de quasi el 54% de la
potència instalAlada, del 61% del consum energètic i un augment
de la qualitat de la ilAluminació d’un 300%, i una reducció de la
contaminació lumínica propera al 90%. Al llarg del 2006
pretenem desenvolupar la segona fase d’aquest projecte, que
conclourà seguit d’actuacions previstes.

L’altra actuació que afecta també l’àmbit municipal, és la
que duim a terme en relació amb la substitució de sistemes
semafòrics actuals pels de nova de tecnologia, ilAluminació
basada en semiconductors anomenats bleeds, no els dic el que
significa perquè està en anglès i el meu anglès és patriòticament
dolent, que converteixen l’energia elèctrica en llum i que,
aplicats a la xarxa semafòrica, presenten grans avantatges;
avantatges que van des de l’eficiència energètica, la qualitat
cromàtica, el baix consum, la reducció de potència i la llarga
durada fins a la fiabilitat i l’alta seguretat vial. Fins ara hem
signat dos convenis amb l’Ajuntament de Palma per dur a terme
aquest procés de substitució i en el 2006 projectam
desenvolupar la tercera fase a Palma i escometre el canvi
semafòric, d’acord amb un conveni amb el Consell Insular
d’Eivissa.

Seguint amb l’apartat d’eficiència energètica, el 2006
tornarem a impulsar el programa Economèstics, amb una
aportació de subvencions de 600.000 euros. Aquest programa,
que pretén impulsar entre els consumidors la compra
d’electrodomèstics eficients, els que denominam de classe A, ha
obtingut fins ara uns resultats extraordinaris. L’objectiu de la

campanya que suposa subvencionar amb 80 euros, a través de
bons que es distribueixen en els mateixos comerços, la compra
d’electrodomèstics eficients és difondre entre els consumidors
l’existència d’aquells aparells que puguin crear hàbits de
compra associats a l’eficiència, és a dir, actuar sobre la
demanda. A hores d’ara es pot dir que l’objectiu s’està
acomplint, ja que, segons resultats de l’enquesta hem efectuat
entre els consumidors, més d’un 90% indiquen conèixer
l’existència i els avantatges d’aquest tipus d’aparells.

En matèria d’eficiència energètica, aquesta conselleria
planeja destinar, sigui a través de les inversions de capítol 6 o
dels incentius pressupostaris del capítol 7, més de 2 milions
d’euros. Aquest volum pressupostari inclou les xifres dels
apartats esmentats fins ara i també tot el ventall d’activitats que
sector per sector desenvolupam, com a conseqüència de
l’aplicació del Pla d’eficiència energètica.

Com apuntava abans, la voluntat d’aquesta conselleria va ser
la de fer el Pla d’eficiència, com a document de consens entre
els diversos sectors socials, des de la consideració que no es pot
crear una cultura d’estalvi d’energia sense el concurs dels
ciutadans. La conselleria mantendrà idò, tal i com ha fet al llarg
dels darrers exercicis, el seu programa per a la realització
d’auditories energètiques en els hotels, però a la vegada
augmentarem el nombre de programes sectorials que per a cada
segment de l’activitat han d’incidir en l’aplicació de criteris
d’eficiència. Al llarg del 2005 hem actuat conjuntament amb la
Conselleria de Medi Ambient i la Federació de Transports
impulsant una unitat mòbil que, gratuïtament, ha examinat els
cotxes per avaluar el seu grau de consum i capacitat d’estalvi;
amb l’associació balear d’autoescoles per a la difusió d’un
manual relatiu a la conducció eficient; amb la Patronal
d’indústria PIMEM, per a la incorporació de criteris d’eficiència
a les seves instalAlacions; amb l’Associació de Bugaderies
perquè s’impulsin auditories energètiques entre els seus
associats, o amb l’Associació de constructors, editant i
presentant una guia sobre edificis eficients i en especial sobre
les noves obligacions legals relatives a la incorporació
d’energies renovables i sistemes d’eficiència. O donant a
conèixer les certificacions energètiques, que és un instrument
especialment útil per al consumidor a l’hora d’adquirir un
habitatge, un cotxe o altres béns de consum, amb una
informació clara sobre els seus rendiments energètics. A l’any
2006 mantendrem aquesta línia d’actuació multiplicant els
acords i els compromisos amb cada sector de l’activitat
susceptible d’aplicar mecanismes d’eficiència energètica.

Me salt, per a consol de les senyores i senyors diputats, la
part que es refereix a infraestructures perquè els supòs
assabentats del tema i si no ja els ho explicaré a la rèplica.

I ja per acabar, dins l’apartat energètic, he d’indicar que és
intenció d’aquesta conselleria, crear, una vegada que ja tenim
aprovat definitivament el Pla energètic, crear l’Institut Balear de
l’Energia com a organisme que serà el responsable directe del
seguiment i de l’execució de les infraestructures previstes en el
Pla director i, a la vegada, ser l’intermediari entre
l’administració i els ciutadans en totes les matèries energètiques
que els afecten. Especialment amb què? Informació. És a dir,
tots els problemes, tots els dubtes que pugui tenir un ciutadà, els
ho hem de solucionar a través d’un telèfon que puguin cridar
des de qualsevol punt de les Illes Balears i tenir el màxim
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d’informació sobre els drets que assisteixen al ciutadà pel que
fa a la qualitat del proveïment o a la qualitat del fluït elèctric;
sobre què significa la liberalització del mercat i l’accés al lliure
mercat en els preus energètics; de qualsevol tema, de qualsevol
dubte, de qualsevol pregunta que pugui fer sobre eficiència
energètica, sobre energies renovables, etcètera. És a dir, crec
que ha de ser un puntal essencial per assessorar els ciutadans,
quins drets tenen, quines possibilitats tenen envers l’energia de
la nostra comunitat.

Acab amb la Direcció General d’Indústria i amb la
Secretaria General Tècnica. La Direcció General d’Indústria
comptarà l’any 2006 amb un pressupost de 2.210.000 euros, que
suposa un augment respecte d’enguany d’un 5,26%. Entre les
seves competències es troben garantir la seguretat dels ciutadans
a través del control i de les inspeccions de seguretat de les
instalAlacions industrials dels elevadors o de les instalAlacions
contra incendis; s’ha d’exigir el compliment de tota la
normativa i reglamentació que afecta el proveïment de serveis
bàsics dels ciutadans, com el de l’aigua, electricitat o gas.

Tres són els objectius principals de la Direcció General
d’Indústria: per una banda, millorar la formació tècnica dels
professionals del sector industrial; per l’altra, reforçar les
tasques d’inspecció relacionades amb l’ampliació i la
instalAlació d’infraestructures industrials; i en tercer lloc,
simplificar i agilitar la tasca de tramitació administrativa.

Farem una revisió de les taxes existents, que en aquest
moment s’apliquen prop de 90 taxes i es pretén reduir, amb la
revisió que es fa amb aquest projecte de pressuposts, reduir-les
a unes 40.

Volem incorporar un Pla pilot per automatitzar i aquí és allà
on entram en la tercera fase, agilitar la tasca de tramitació
administrativa. Volem incorporar o crear un Pla pilot que
signifiqui la incorporació per automatitzar el pagament de les
taxes. Es tracta d’introduir sistemes de pagament a través de la
xarxa telemàtica, que faciliti aquesta gestió als ciutadans i que
aconsegueixin simplificar el tràmit de pagament de serveis per
part dels interessats que ho han solAlicitat. Es va crear a finals de
la legislatura passada el departament que anomenam UDIT.
Aquest departament s’ha anat desenvolupant durant aquests dos
anys i s’han aconseguit notables avantatges, reducció del
termini de temps a l’hora de resoldre els expedients que es
presenten a la Direcció General d’Indústria. Però crec que hem
de facilitar-ho encara una mica més, per això ens plantejam que
els ciutadans puguin pagar les taxes, o bé mitjançant targeta de
crèdit, o bé a través d’Internet i fins i tot, acabar en la
presentació dels butlletins de connexió, tan d’electricitat, com
d’aigua, també es pugui fer per Internet. Estam parlant de quasi
40.000 expedients a l’any, és a dir, no és una broma. Crec que
si aconseguim dur endavant aquest projecte el servei al ciutadà
quant a l’estalvi de temps i sobretot de solucionar els problemes
burocràtics, s’hauran sinó aconseguit, sí millorat molt.

I dit això, me botaré per alegria dels senyors diputats, també
el departament de la secretaria general tècnica, maldament
després el secretari no ho trobi massa bé. Però crec que ha estat
una exposició prou extensa com perquè si queda algun dubte als
senyors diputats, en els torns que ara s’obriran poder-ho aclarir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de preguntes
i observacions per part dels grups parlamentaris, a no ser que
algun grup demani fer ús del previst en el Reglament i
suspendre la sessió, entenc que no. Per tant, continuam i en
primer lloc té la paraula en representació del Grup d’Esquerra
Unida i Els Verds la Sra. Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc donar les gràcies
al conseller per la seva compareixença, així com també donar la
benvinguda a tots els alts càrrecs que l’acompanyen, per
presentar els pressuposts de l’any 2006 i per tant, fer-nos
l’extensa explicació que ens ha fet el conseller. Bé, jo faré més
que res un seguit de preguntes sobre uns aspectes que el
conseller ha esmentat per veure si me podria explicar algunes
qüestions que no m’han quedat prou clares, sobretot pel que fa
al tema pressupostari.

Dir-li Sr. Conseller, que pel que sembla un dels objectius
fonamentals de la seva conselleria és fer un èmfasi important en
3 temes, ens referim als temes energètics, que estarien
fonamentats en allò que és l’estalvi, l’eficiència energètica i les
energies renovables. La qual cosa jo li he de dir Sr. Conseller
que per part del nostre grup, si això fos cert, evidentment no tan
sols ens semblaria molt bé, sinó que consideraríem que això és
la tasca que s’ha de dur a terme, com hem dit en moltes
ocasions. Basant-nos primer en l’estalvi energètic com a primer
pilar, segon l’eficiència i tercera les energies renovables. Però
crec i sinó a posta li vull fer aquestes preguntes, crec que se
queda en bones paraules, però després a l’hora de la concreció
i sobretot, pressupostària, moltes vegades no se correspon amb
els discursos que se fan al respecte. 

I si me permet, Sr. Conseller, dir-li que un ciutadà normal si
vol per exemple fer un ús eficient de l’energia i vol realment
acollir-se a les ajudes que dóna la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, li he de dir Sr. Conseller que és francament
difícil, no només perquè moltes vegades..., és cert que se fa una
gran propaganda, però quan hi arriba és tard perquè ja s’ha
acabat, o perquè després les ajudes tampoc basten per allò que
són les instalAlacions de plaques solars per a energia elèctrica, o
perquè senzillament perquè li resulta difícil que s’ajuda que li
doni pugui endavant una infraestructura d’aquest tipus. Li dic
fins i tot com a ciutadana usuària, o preocupada per aquests
temes que francament se fa difícil després a l’hora de la realitat
que això pugui ser així. Li vull recordar, el Sr. Conseller supòs
que ho coneix perfectament, que les ajudes per a
electrodomèstics de baix consum s’han acabat en un mes
pràcticament, no sé si això és un tema que, tot i ser un indicador
petit, però que evidentment això significa que hi ha ciutadans
preocupats, però després a l’hora de reflectir-se en els
pressuposts, com dic, són minsos envers d’aquests temes.

I anant a les preguntes, li voldria demanar que vostè ha dit
una sèrie de qüestions que almanco m’agradaria que me
concretàs. Per una part, crec haver entès, no sé si ho he entès bé,
aposta també li vull dir, que hi hauria tres plantes solars
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fotovoltàiques, és a dir que la conselleria fomentaria tres plantes
solars, i m’agradaria a veure si em podria dir exactament quants
megavats generarien, on estarien ubicades i una mica si el que
es faria seria una generació de venda d’electricitat a la xarxa,
res, una explicació simple li deman, Sr. Conseller, només per
saber el pressupost que hi ha el pressupost referit a aquestes tres
plantes solars fotovoltàiques.

Per una altra banda, m’agradaria, quan s’ha referit que a
Formentera ho volen fer com a un exemple respecte que
bàsicament tot el consum, també m’ha paregut entendre, estaria
basat en la utilització d’energies renovables o fer estalvis i que
fos un poc en pla pilot, jo li voldria demanar com ho farà,
perquè la quantitat ja no ho record exactament de megavats que
consumeix la dessaladora, com pensa que aquesta capacitat de
dessalació es pugui substituir per una energia renovable. Si me
pot explicar si és que ho han estudiat o senzillament està només
en perspectiva.

Respecte als incentius econòmics per a l’estalvi energètic,
m’agradaria que m’explicàs quins incentius econòmics pensen
impulsar en els pressuposts d’enguany i si me podria dir
exactament quins; perquè li vull tornar repetir, Sr. Conseller,
que almanco són petits ara per ara i no sé si és que hi haurà un
increment, perquè de vegades no es correspon la propaganda
que es fa amb les possibilitats que tenen els ciutadans de poder-
hi accedir, perquè s’han acabat aquestes ajudes.

Una altra pregunta que també li voldria fer és les
subvencions a particulars, referides sobretot a instalAlació tant
d’energies renovables pel que fa a solar tèrmica, com a solar per
generació d’energia elèctrica, com també fins i tot eòlica, a
veure si hi ha un augment substanciós d’aquesta quantitat, si
s’ho han plantejat, si realment hi haurà un augment que pugui
cobrir totes les demandes o continuarà havent-hi una llista
d’espera envers d’aquesta qüestió.

Per altra banda, també li voldria demanar que vostè ha dit
que les energies renovables, un percentatge important era
l’energia solar, però el percentatge més important que tenim en
aquest moment d’energies renovables a les Illes Balears és pel
que fa a la incineració; llavors, com que està previst augmentar
la incineradora de Mallorca, en aquest cas m’estic referint a
l’illa de Mallorca, si me podria dir quines previsions hi ha
d’aquestes actuacions i per tant si això m’ho podria esbrinar una
mica.

Per altra banda, i ja vaig acabant, Sr. Conseller, també
voldria saber si pensen fer qualque actuació, que evidentment és
difícil veure en uns pressuposts tan genèrics, respecte del que és
millorar l’eficiència dels aires condicionats, tenint en compte
que és un dels elements que, com vostè sap perfectament,
suposen una punta, sobretot els mesos d’estiu, que és prou
important per tenir-ho en compte i per tant no sé molt bé si hi ha
un pla respecte d’aquest tema. Així com també m’agradaria que
me pogués dir, succintament, evidentment, perquè no pretenc
que se’m..., si aquestes iniciatives que es duran per part de la
conselleria, exemplificadores, que sobretot s’ha parlat d’aquests
parcs fotovoltaics, si es pensen fer actuacions respecte, a part de
pannells solars en el que ha dit grans diríem, supòs que naus o
no sé exactament el que són, a les instalAlacions pròpies del
Govern, que pugui dur endavant el Govern, no només la seva
conselleria, sinó de la resta, idò realment hi haurà un impuls de

cara al que és la instalAlació de plaques fotovoltàiques, me
referesc sobretot, per exemple el tema de depuradores, que era
una qüestió que es va iniciar a l’anterior legislatura i que servia
per vendre a la xarxa una part important del que era la generació
d’energia, i per altra banda, també als centres escolars i als
centres sanitaris si s’impulsarà d’alguna forma tot el que puguin
ser aquestes infraestructures que depenen directament de
l’actuació del Govern. No sé molt bé si en això hi haurà una
actuació acurada o només seran iniciatives puntuals.

Pel que fa, i també acab amb el tema energia, li voldria
demanar respecte de propostes de cogeneració, jo no he vist si
hi havia qualque partida pressupostària de cara sobretot a lligar
un tema que jo crec que és molt important i m’agradaria saber,
perquè tampoc no ho he esbrinat en els pressuposts, si realment
existeix o hi ha una intenció de lligar economia, perdó, xarxa
industrial amb energia. Per tant, creim que el tema de la
cogeneració, pel que fa a tota l’activitat industrial, seria un
àmbit importantíssim a treballar, no sé si això és un element en
el qual hi ha qualque tipus de decisió pressupostària. Igual que
tot el que pugui fer referència també l’estalvi energètic, referit
sobretot a la indústria, la qual cosa creim que seria una part
importantíssima.

També per acabar amb aquest àmbit, li voldria demanar si
s’ha plantejat des de la conselleria fer un esforç pressupostari,
que tampoc no veig i no sé si és que no és un objectiu o què,
impulsar, precisament dins el camp industrial, noves indústries
netes. No sé molt bé si això és un tema en el qual hi ha una
intencionalitat només d’ajudar a les indústries existents o si els
nous nínxols, diríem, de generar un camp d’indústria alternativa
de cara al que és per exemple, ja que hi ha un impuls de les
energies renovables, ja que, com vostè ha dit, i jo no compartesc
sinó que ho tenc claríssim, ara és el moment d’apostar per les
energies renovables, sobretot però per l’estalvi i per la
cogeneració i per l’eficiència, idò no sé si tenen prevista
qualque cosa per incentivar aquest tipus de sector industrial,
almanco donar ajudes de cara a poder potenciar un sector que
supòs que vostè sap que en molts casos fins i tot ha de venir de
fora per poder dur endavant les demandes que existeixen a
l’actualitat.

I ja efectivament acab, només li voldria demanar si pensen,
respecte del tema d’artesania, que vostè li ha donat un àmbit,
almanco dins el sector del comerç, important, si pensen
impulsar el que és l’artesania pròpia d’aquí; per tant de fer una
qüestió que és important i que pugui ser el contrapunt a
l’entrada d’artesania, sobretot de països en aquest moment
asiàtics, que fan uns preus evidentment molt més competitius i
moltes vegades resulta molt difícil rellançar el que és una
artesania pròpia. No sé molt bé si hi ha qualque cosa referida a
això en els pressuposts o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Moltes gràcies, Sr. President. Agrair també al Sr. Conseller
la seva profunda explicació i agrair-li també que a qualque
moment hagi volgut retallar. De tot el que ell ha dit, hi estarem
d’acord o no, ja ho discutirem un altre dia, però almanco ha
quedat clar, llevat d’una coseta que sí que m’agradaria que
explicàs, perquè no he entès si aquest pacte polític per la
indústria i el comerç l’oferia als polítics o exclusivament al
sector, que no ho he sentit bé.

I llavors sí que ens agradaria concretar algunes coses
d’aquestes que vós heu anat explicant a nivell general. En
primer lloc, dels pressuposts per al 2006, quines quantitats ja
teniu compromeses d’exercicis anteriors a través de plurianuals
i si teniu previst també, amb les subvencions del 2006,
comprometre també noves quantitats per a anys següents,
perquè els expedients de subvencions que s’han fet des de la
seva conselleria molts són plurianuals i a veure com tenim
aquest tema.

Després, referent al recinte firal, hi havia hagut un projecte
consensuat amb l’Ajuntament de Palma, pareix que s’ha
canviat, i voldríem saber si definitivament han renunciat a dur
a terme el projecte del recinte o si tenen previst dur-ho a terme
aviat i, en tot cas, com.

I en promoció industrial, vós heu dit que totes aquelles
apostes productives sempre trobaran el Govern, que s’ha de
reduir l’amenaça que suposa l’hiperglobalització i convertir-la
en oportunitat i a més heu donat missatges de futur a dues
empreses. I a nosaltres també ens agradaria que tengués qualque
missatge a veure què pensa fer el Govern amb altres empreses
que sí que suposen també una amenaça important, com és, per
exemple, l’empresa Yanko, la qual anuncia el tancament de
fàbriques a Mallorca, i a veure quin missatge, no ja de futur,
sinó de present té el conseller cap a aquesta empresa; perquè si
s’ha de continuar la política, almanco el missatge que es donava
des de promoció industrial just fa un any, que es deia als
empresaris del calçat que si volien doblers el que havien de fer
era treure la producció fora, sí, ho vaig dir això en el debat del
pressupost de l’any passat i ningú m’ho va rebatre, en un any
ningú m’ho ha rebatut. I el problema que suposa la
deslocalització, treure la fabricació fora, sí que és ver que pot
suposar uns doblers per als empresaris, un increment del negoci
per als empresaris, però de cara als habitants, als ciutadans
d’aquestes illes i sobretot de cara als treballadors i a les
treballadores d’aquestes fàbriques, crec que és preocupant. Per
tant, hem pogut llegir que vós havíeu dit que en aquest cas, en
el cas de Yanko en concret, poca cosa hi podria fer el Govern,
però ens agradaria saber realment què pensa fer i quin missatge
de present, no de futur, té cap a aquesta empresa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn per al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, agradecer su presencia
aquí, junto con los cargos públicos que le acompañan. Decir que

lo primero que me ha sorprendido es que una comparecencia
para explicar los presupuestos haya lanzado el mensaje de un
pacto político y social, me parece algo a lo que no estamos
acostumbrados, se suele hacer previamente además en los
medios de comunicación y usted lo ha hecho aquí, con lo cual
yo creo que es un punto a su favor. Y decirle que estamos
dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a participar y a lo que
sí estamos dispuestos es a contribuir para que dos de los
sectores que consideramos muy importantes en nuestra
economía, tanto en lo que es el comercio como en la industria,
tengan un futuro y tengan un presente que es lo que se merecen
tanto uno como otro. Entendemos que la situación, y ya
podremos luego más adelante, incluso en el tema de
presupuestos, entrar a debatir, el tema de la situación tanto de la
industria como del comercio, están atravesando un momento
que no es precisamente el más boyante, pero que sí que se les
debe, tanto de las instituciones, no solamente participar sino
además apoyar en todo lo que sea posible.

Dicho esto, y decirle que desde nuestro grupo estamos
dispuestos a participar en el diálogo para conseguir ese pacto
político, el pacto social son otros los ámbitos para llevarlo a
cabo, estamos dispuestos, como le he dicho, a participar en él.

Ahora centrémonos en los presupuestos, yo sí tengo varias
preguntas que realizarle, independientemente de la exposición
que usted ha hecho aquí, que es una exposición más objetiva,
más a grandes términos, y yo tengo preguntas más concretas. La
primera de ellas va referida al tema de ingresos. Llama la
atención que este año se prevean menos ingresos que el año
pasado, y llama la atención curiosamente en un aspecto, la Ley
de acompañamiento que se va a debatir dentro de un mes
aproximadamente, incluye una tasa, una tasa que va destinada
a la solicitud de instalación o ampliación de grandes superficies,
en concreto 35 euros por metro cuadrado; si hablamos de una
superficie de 2.000 metros, le va a suponer a una empresa que
quiera instalar una gran superficie comercial, pagar de tasa por
tramitar la licencia, 70.000 euros. Nosotros entendemos que
debe tener algún objetivo esta tasa que, de alguna manera, no
entendemos que se corresponda a los gastos de gestión que
pueda suponer, sino quizás como una penalización por el hecho
de que se instalen las grandes superficies comerciales. Si es así,
a mi me gustaría que usted lo explicara, y lo que me llama la
atención es que esa misma tasa no figura luego en los ingresos,
me imagino que debe ser por el hecho de que la moratoria se
mantendrá en vigor durante este año y por lo tanto no prevén
que el reglamento, que también estamos dispuestos a colaborar
en lo que sea necesario, el reglamento esté listo a lo largo de
este año.

Dicho esto, también hay otra tasa que la verdad que llama la
atención, que va referida a lo del cambio de domicilio de los
charcuteros y carniceros, yo no sé si el conseller se ha hecho
vegetariano y hay algo que le afecta precisamente de este sector,
no lo sé, pero me gustaría que nos explicara por qué tienen que
pagar 151 euros los charcuteros y carniceros por cambiar de
domicilio, y si está enfocado a una tasa que usted haya
propuesto o si ha salido de alguna otra conselleria. Eso en
cuanto al tema de los ingresos.

Luego, vamos a ir ya a temas concretos de programas. En el
721A, dirección y servicios generales de comercio, industria y
energía, desaparece la actividad de control de proyectos
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europeos. Le pregunto ¿por qué desaparece esta actividad? No
lo entiendo, porque si es una actividad de proyectos europeos,
que se supone que es un poco controlar que dichos proyectos
estén, digo, yo no sé exactamente en que consistía esta
actividad, sin embargo en los objetivos desaparece. Me gustaría,
si es posible, que nos pudiera explicar a qué es debido.

Con respecto al programa 723, promoción industrial y
tecnológica, me gustaría que nos explicara si se ha creado el
observatorio de la evolución de la industria y, si es así, qué
resultados se han obtenido. ¿Por qué aparecía en la memoria del
año pasado y sin embargo ahora no está?

También dentro del objetivo 3, la actividad 1, incorporar las
empresas a la sociedad de la información, ¿cómo piensa llevarlo
a cabo? Y se lo digo porque usted aquí ha hecho un
planteamiento, también en su intervención, con respecto a este
programa y a esta dirección, muy ambicioso, y sin embargo el
incremento del presupuesto es solamente del 2,4%.
Sinceramente, con lo que usted ha planteado aquí no sé de
dónde va a sacar el dinero para poder llevar a cabo todo lo que
usted ha dicho que quiere hacer.

Hay que decirle que, en general, sus presupuestos, Sr.
Conseller, el presupuesto de su conselleria es de los que menos
suben, solamente un 2,4%, sin embargo, el presupuesto general,
un 2,8, perdón, justo la mitad de lo que sube el presupuesto
general de la comunidad. Y sinceramente, yo el año pasado se
lo decía, no sé porque es posible que una conselleria que
entiendo tiene mucha importancia a nivel económico, sobre todo
porque hay dos sectores básicos, por lo menos lo eran hasta
ahora, por lo menos la industria y el comercio lo eran hasta
ahora, y no tenga digamos ese peso que entendemos debe
tenerlo a la hora sobre todo de llevar a cabo acciones que están
destinadas a formación, a todos los cambios que pueden
significar modernización y a lo que es investigación, desarrollo
e innovación que en el sector industrial nosotros entendemos
que debe ser básico para conseguir los objetivos que usted
propone aquí, de mantenernos, de conseguir marcas de calidad,
de diseño y ser capaces de promocionarnos en el exterior. No
solamente con lo que pueda significar el producto en sí, sino
también con la capacidad de formación en estos temas a jóvenes
y poder llegar a ser el día de mañana exportar cerebros en este
aspecto. Y yo creo que por ahí tendría que ir mucho la política
del tema industrial.

Como le digo, si nos pudiera dar una explicación de por qué
sube tan poco, además, este programa, cuando tiene una
actividad tan importante, entre ellas el tema de la promoción
exterior y el tema de la innovación, nos gustaría que nos lo
pudiera explicar.

Hablemos también del programa 724B, promoción y
regulación de la artesanía, el programa relacionado con la
artesanía. Mantiene el mismo presupuesto que el año pasado y
el año pasado anunció la creación de una plataforma digital que
permitiría un contacto entre el artesano y el consumidor. Este
año no aparece y no se ha hecho nada con la plataforma digital,
bueno, si se ha hecho algo me gustaría que lo explicara, porque
sí es curioso que si se ha hecho algo desaparezca, digamos, una
partida que estuviera destinada a continuar esta tarea, que yo
entiendo que debe ser a lo que se tiende en muchos aspectos,

que es a utilizar las nuevas tecnologías que para eso están y para
eso cada vez tienen mayor presencia.

Y luego también me gustaría que me explicara si se ha
creado el Centro Balear de Artesanía, que es otro de los
objetivos que estaban en el programa y que no aparece en éste.
¿Eso significa que ya digamos se ha descartado la creación de
ese centro de artesanía?

En el programa 731B, se plantea una disminución en el
objetivo relacionado con la reducción de la intensidad
energética, al que usted ha hecho referencia, ha dicho que será
un 1%, el año pasado se hablaba del 1,1%. Me gustaría saber, sí,
en el programa 731B, la disminución en el objetivo relacionado
con la reducción de la intensidad energética, usted ha hablado
de un 1, el año pasado era de un 1,1%, ¿por qué esta diferencia?
No se tiende, normalmente se debería de tender a más, a
conseguir, digamos, mayor ahorro, y sin embargo hay una
disminución.

No se incrementa el capítulo 7, siendo éste el que permite
las subvenciones para programas, y sin embargo no se
incrementa ni un euro. Además usted lo ha dicho, ha habido
programas que han tenido una aceptación muy importante, ¿por
qué no se destina más dinero a estos programas que están dando
un buen resultado?

En la memoria del programa 763A ordenación, reforma y
modernización de establecimientos comerciales, se menciona la
redacción de un plan estratégico del sector, que usted también
ha hecho referencia a ello; sin embargo, Sr. Conseller, teniendo
en cuenta que tenemos un sector del comercio que, por cierto,
ya en algún debate me gustaría si usted comparte la opinión de
ciertos sectores que dicen que sobran comercios en nuestras
islas, que ese sería uno de los temas a debatir dentro de este plan
estratégico; pero ahí está digamos las palabras dichas por
representantes importantes de sectores, que sobran comercios,
difícil de poder enviar este mensaje a la ciudadanía, sobre todo
el que sea propietario de un comercio, pero está el tema ahí. Sin
embargo, teniendo en cuenta como está la situación, con el
incremento del todo incluido que está afectando y afecta de
manera directa al comercio, sin embargo el presupuesto
solamente se incrementa un 3%, el de comercio, el de este
programa en concreto, ordenación, reforma y modernización de
establecimientos; sobre todo de cara a lo que son todos los
incentivos a la hora de poder llevar a cabo la modernización y
la incorporación de nuevas tecnologías en los mismos.

Con respecto a la sociedad Ferias y Congresos de Baleares,
hay una partida destinada a la construcción de un nuevo recinto
ferial en Palma, concretamente 2 millones. Yo sé de las últimas
noticias que había problemas para encontrar un terreno
adecuado para la construcción, me imagino que se habrán
resuelto estos problemas si está el dinero destinado a la
construcción, sin embargo en la memoria del año pasado
figuraba también la construcción de un recinto ferial en
Manacor, nosotros a lo largo de este período de sesiones hemos
solicitado la de un recinto ferial en Inca, que fue rechazado por
su partido en una comisión, y también usted hacía referencia a
una especie de pequeño recinto en Formentera. Usted se ha
referido en esta comparecencia bastante a la isla de Formentera,
cosa que entiendo que es importante, pero sin embargo en esta
memoria desaparece este digamos pequeño recinto en
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Formentera para poder llevar allí actividades destinadas a la
promoción de productos.

Por cierto, Sr. Conseller, con respecto al plan que usted
prevé en Formentera, de creación de energía a través de energías
renovables, la fotovoltaica, estamos de acuerdo; sin embargo, yo
ahora estaba revisando y no he visto digamos una partida ni
específica ni de dónde se va a sacar el dinero destinado a llevar
a cabo este plan en concreto, que necesita de una inversión
entiendo importante. No sé si también formará parte la
Administración del Estado en este plan, si incorporará dinero,
no lo sé, me gustaría que nos explicara la forma de financiar
este proyecto que, insisto, en principio nos parece muy
interesante y que hay que apostar por estos planes de energías
renovables.

Ya para acabar, voy aquí deprisa, porque si no el Sr.
Presidente también me llama a mí la atención, para acabar
hablemos del IDI, un instituto que tiene un incremento único del
1,1%. Tampoco lo entendemos, o sea, un instituto que se supone
que lleva todo lo que es el desarrollo de la innovación en el
sector empresarial, una innovación que estamos a la cola, a
nivel de las comunidades españolas, en todos estos términos, y
sin embargo solamente se incrementa un 1% cuando debería ser
de los aspectos o de los factores que más se debería apoyar.
Mientras no seamos conscientes en estas islas de que la única
manera de salir de la situación en que nos encontramos es
apostando por la investigación y el desarrollo, y desde luego,
por la innovación, que es la manera práctica de llevar las otras
dos actividades adelante, mientras no seamos capaces de
hacerlo, seguiremos en esta situación y seguiremos con una
independencia cada vez mayor de dos sectores, la construcción
y el turismo, cuando sí que tenemos posibilidades de ir por esta
vía concreta.

Me gustaría que nos explicara por qué con una actividad que
el IDI tiene y que desarrolla, entre otras cosas, en temas de
calidad, en temas de formación, de subvenciones para planes de
calidad reconocidos y, sin embargo, solamente crece esto.

Y nada, ya para concluir, decirle que, bueno, entendemos
que su conselleria tiene un presupuesto continuista para
nosotros, que continúa con el año pasado; que entendemos que
se ha quedado corto, sobre todo si pretende llevar a cabo todo lo
que usted aquí nos ha expuesto, y además teniendo en cuenta
que hay un plan energético para desarrollar en donde, bueno,
pues también se tendrá que participar económicamente y
simplemente a nivel de información de muchos aspectos, y que
esperamos que nos pueda contestar a estas preguntas, y ya
haremos un debate posterior más a nivel político en el pleno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contestar l’Hble.
Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo ara tenc un petit problema
i és que no sé, que la Sra. Diputada d’Els Verds no hi és i no sé
si és que no li interessa el que m’ha preguntat o què feim.

EL SR. PRESIDENT:

Ha deixat documents, si no li importa pot alterar l’ordre.

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

Sí, podem fer una cosa, si volen puc alterar l’ordre i
esperarem així que pugui arribar i almanco que pugui sentir-ho.
Ah, bé, ja és aquí, anava a alterar l’ordre de contestació.

Bé, de les notes, anem a veure si puc ordenar una mica els
papers, de les notes que he pres dels comentaris o de la
intervenció de la Sra. Rosselló, que jo agraesc tant el to com les
paraules emprades, jo li voldria dir que almanco per part
d’aquesta conselleria no només tenim bones paraules, que les
paraules venen acompanyades, evidentment hi són, però també
venen acompanyades de bones intencions i de bons fets. Ho
intentam i intentam fer-ho el millor possible i per tant pot estar
segura que el que li explicava a la primera intervenció és cert,
és a dir, no pensi que si això fos cert seria meravellós, no, és
cert, i no serà meravellós però serà bo. Jo crec que no s’ha de
preocupar quan diu que comparteix amb mi aquestes
preocupacions, que tot d’una ha tornat enrera i quasi s’ha
desviat, no, no, ho pot compartir tranquilAlament que no passa
res. Perquè és bo i és bo que tots puguem coincidir en una sèrie
d’objectius.

Miri, els pressuposts són sempre minsos, sempre, estic
convençut que quan vostè era consellera de Medi Ambient i
dedicava molt menys del que dedicam nosaltres a energies
renovables, també li pareixia que eren minsos, n’estic
convençut. I estic convençut que vostè lluitava i feia el possible
per defensar més aportacions econòmiques, però vostè sap que
també és cert que és bo que es prioritzi i que en aquell moment
la prioritat que dóna el Govern doncs són educació i sanitat,
cosa que jo compartesc i compartesc plenament i crec que és
una cosa que estic convençut que maldament a vostè, com que
ja diu que li pareix que sap greu compartir amb mi, doncs bé,
segur que també ho té dominat en aquest tema com l’anterior
expressió. Cert però, consti el meu acte de rebelAlia de dir que
també vull uns pressuposts més grossos, però que hem
d’admetre, i jo també insistesc que, efectivament, hi ha unes
prioritats que són, insistesc, sanitat i educació, que crec que,
bromes a part, tots podem compartir.

Me demanava que li explicàs una miqueta la idea de fer les
tres plantes solars a les illes. Miri, la idea que tenim, a grans
trets perquè ens puguem entendre, és que fins ara, he dit fins
ara, per tant inclou governs de tota índole, estic incloent governs
del Partit Popular i estic incloent també governs que no han
estat del Partit Popular, entre el qual vostè ha tengut una
participació destacadíssima, important i essencial. Veurà, la
política de foment de les energies renovables ha consistit
sistemàticament a atorgar ajudes a particulars o a petita
empresa, i està molt bé i crec que s’ha de mantenir i de fet
mantenim aquest criteri; però crec que val la pena donar la
següent passa: no només, si volem una vertadera penetració de
les energies renovables dins el que ha de ser la generació
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energètica convencional i que hi hagi uns percentatges més
adequats, haurem de coincidir que no basta el foment de la
generació per a particulars, sinó que, a més d’aquest foment als
particulars, s’ha de fomentar que hi hagi centres de generació o
emplaçaments de generació per vendre, per injectar en xarxa. I
aquesta és la idea que tenim i seguim pensant que el Govern,
l’administració no és una bona empresària, i qui ha de tenir
aquesta iniciativa ha de ser la iniciativa privada, com a molts
altres llocs passa. I per tant el que volem és, de la mà de la
iniciativa privada, precisament fer una sèrie d’instalAlacions que
serveixin com d’emblema per demostrar que efectivament són
rendibles aquest tipus d’inversions i que és bo i que funciona.

Dins aquesta idea a Santa Eulària hem arribat a un acord
amb l’ajuntament, el qual ens ofereix uns terrenys de 8 o 9.000
metres quadrats, on es podrà fer una instalAlació de primera tipus
hort solar per poder aprofitar el màxim de subvencions, sobretot
en la retribució dels preus de l’energia. I la mateixa idea la
tenim a Menorca i la mateixa idea la tenim a Mallorca. I si més
endavant podem aconseguir que els emplaçament siguin, com
deia abans, pedreres que estiguin inactives i que no s’hagin
restaurat o sòls que estiguin degradats, doncs millor que millor
perquè és una reutilització d’aquests sòls que en aquest moment
s’haurien de restaurar.

La capacitat vendrà determinada pel màxim d’aprofitament
que ens pugui donar la retribució o la subvenció, en general, que
hi hagi en el mercat; i avui en dia hi ha subvencions que venen
de l’Estat central, a través de l’IDAE, o hi ha subvencions que
venen a través de la comunitat autònoma, i també hi ha
participació, com en el cas de Santa Eulària, en què aporta els
terrenys, o també hi pot haver, i això és important, la
participació, el benefici que pot tenir que l’ajuda a amortitzar el
promotor d’aquest tipus d’instalAlacions amb la retribució
energètica.

Jo no li donaré detalls de l’emplaçament a Menorca, perquè
m’agrada quan tenc els projectes clars i ben determinats
presentar-los, i quan ho tengui ho faré. Però li puc dir que estan
en marxa a totes les illes projectes d’aquest tipus.

Formentera. Doncs quan li parlava que el consum que tenim
de Formentera és de 35.000 megavats/hora/any, incloem el
consum de la dessaladora de Formentera. Clar, i per això li
parlava que necessitàvem, si parlàssim ara únicament d’energia
solar fotovoltaica li parlaria de 30 megavats i busques, si
parlàssim només d’energia solar; que si jo li he de donar la
meva opinió, crec que és el millor camí. No vull descartar
qualsevol altre, però és evident que si parlam d’energia solar a
Formentera és una miqueta difícil que sigui viable
econòmicament aquest tipus d’inversió per a producció
energètica per du a línia, llevat de les instalAlacions que es
vulguin fer particulars o per a servei propi, i altre tipus
d’energia renovable jo crec que és molt complicat, mentre que
l’aprofitament d’energia solar és la més adequada. Per tant, jo
defens que a l’hora de promoure aquest tipus d’inversió ha de
ser d’energia fotovoltaica, d’energia solar.

No record si m’ha demanat res més de Formentera, no tenc
cap nota sobre el tema de Formentera. Me demanava sobre
l’increment de subvencions. Bé, jo crec que ho he explicat una
mica, les subvencions s’han incrementat, respecte del 2003 al
2005 s’han incrementat en un 25%. És a dir, hi ha una

magnífica demanda, això és important, però també hem de tenir
clara una cosa; és a dir, la subvenció què tracta? La subvenció
no és un taló per repartir, sinó que tracta de fomentar un tipus
d’inversió, podríem dir així, del particular en aquest cas concret.
Una vegada que s’ha arribat a la conscienciació, hem d’utilitzar
aquesta mateixa partida per incentivar altre tipus d’actuacions
que puguin ser d’interès també que es fomentin. És a dir, jo no
crec en la subvenció permanent i eterna, crec en l’incentiu que
es pot donar per fomentar determinada actuació per part dels
particulars o de les empreses per fer aquest tipus d’actuacions.

Me parla, també me demanava què passava amb els pannells
solars de grans superfícies. Jo m’estava referint, Sra. Diputada,
que en aquest moment hi ha bastants naus industrials que tenen
una gran superfície de terrat, que també és un lloc adequat, si
l’estructura ho permet, si els càlculs estructurals permeten que
hi hagi aquest pes afegit; o per exemple naus agrícoles o fins i
tot fomentar a àrees de sòl rústic, que, per cert d’això ja n’he
parlat o hem tengut converses amb diferents associacions
agràries, d’utilitzar aquestes possibilitats per crear horts solars,
perquè, jo més que abandonament de l’agricultura, com
comprendran la meva història política m’impedeix utilitzar
massa aquesta expressió, però sí que ho defens com a una renda
alternativa i afegida a la renda agrària. Avui en dia és possible
a un camp tenir, si me permeten dir-ho així, ovelles pasturant i
plaques fotovoltàiques per generar energia. I el pagès treure
rendiment, o el ramader en aquest cas, treure rendiment de la
terra i a la vegada treure un rendiment d’aquesta generació
energètica.

I això és un tema molt important i crec que val la pena que
el defensem. I aquesta és la idea que tenim; és cert que quan el
Govern promogui edificis haurà de fer complir aquesta idea i de
fet, en els projectes que hem de treballar, dels recintes firals
sense anar més lluny, aquests conceptes també s’han de tenir
molt en compte i hauríem de poder intentar aprofitar altres
edificis que ja estiguin construïts on es pugui fomentar aquest
tipus de projecció.

Respecte, quan parlam, o me plantejava una qüestió me
pareix molt interessant, com és el suportar o ajudar les
indústries d’energies netes, li diré que s’està treballant i volem
potenciar un clúster energètic, precisament per aprofitar el nou
(...) existent, precisament per potenciar les indústries, em
permetrà que li digui, d’aquí; perquè clar, les ajudes que en
aquest moment atorga la comunitat autònoma són empreses
d’aquí, empreses que estiguin domiciliades aquí
majoritàriament. Per tant, jo crec que hauríem de prioritzar
aquesta circumstància i a partir d’aquí, després, o sigui, que
tenguin domicili aquí perquè si no el que feim és dur els pocs
doblers que té l’administració fora de la comunitat i crec que
això no seria interessant.

Respecte, me preguntava sobre la generació, perdó, la
cogeneració, i li diré que hi ha diversos projectes o es treballa
en un projecte singular, amb unes rajoleries, precisament crec
que del seu poble, de Felanitx, i també s’estan fent estudis
colAlaborant des de la Direcció General d’Energia per a
l’hospital de Son Espases, i a més una colAlaboració amb
l’Associació de Bugaderies i també de dos hotels de la Platja de
Palma. Entenc jo que aquests sistemes, els projectes de
cogeneració, vostè ho plantejava, i me pareix una qüestió molt
raonable, és què hem de fer amb la indústria i incloure la
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indústria dins aquest sector. I té raó, el problema crec que és de
priorització: primer hem d’anar als sectors industrials que en
aquest moment generen més consum, que és el sector, si tan vol,
el sector hoteler. I crec que una vegada que tenguem en marxa
tota la infraestructura de distribució de gas, ens permetrà
plantejar-nos no només en el sector hoteler, sinó en el sector
industrial i en els diferents polígons industrials aquest
combustible per precisament fomentar molt més encara el
sistema de cogeneració. Jo crec que això no estarem molt de
temps a veure-ho, en tant que els terminis que estan establerts
a la planificació, ens permeten pensar que en poc temps o en
pocs anys això ho tendrem en marxa.

I hi ha una qüestió que vostè diu que és difícil rebre les
ajudes; miri, nosaltres el que hem intentat és ordenar el més bé
possible el sistema d’ajudes que s’han donat últimament. He
procurat que no hi hagi contradiccions, he procurat que puguem
repartir el més bé possible les ajudes entre els projectes que es
presentin. I això significa, si me permet l’expressió, certa
disciplina en el sentit dels terminis preclusius per presentar els
projectes i també terminis per resoldre. I estam satisfets de com
funciona. És cert que això implica moltes vegades emprar molt
de paper i esborrallar paper, però també és cert que és l’única
manera que coneixem de no haver de fer sortejos amb les
ajudes.

Després, i pas a la diputada del PSM, me preguntava si el
pacte polític que oferia era només parlar per al comerç i la
indústria i entenc que era només pel sector o també per a les
forces polítiques. És per a tots, Sra. Mascaró, jo crec que és
important i crec que és molt important quan parlam d’un pla
estratègic que tot el sector hi pugui participar, però ja no per dir
mira és que som molt generós, no, per necessitat. I crec que és
bo tenir unes regles bàsiques per marcar el camí on volem anar
i com volen anar, i aquí hi hem de participar tots, perquè no
parlam d’una mesura política determinada; no, parlam del futur.

Hi ha hagut plans que els hem sabut aprovar per unanimitat
en aquest Parlament, jo record anteriors èpoques en les quals jo
també tenia la responsabilitat de conseller del Govern, que hi ha
per exemple el Pla integral del sector de llet de vacum es va
aprovar per unanimitat. Ara torn a fer la referència al Pla
director sectorial d’energia en el qual hi ha hagut un ampli
consens; doncs per què no hem de seguir pel mateix camí? Això
significa de vegades, doncs una mica més de temps a l’hora de
tenir aprovat aquest pla, però crec que també significa més
seguretat per a tots i sobretot possibilitat per a tothom d’aportar
les idees que té, que crec que tothom en pot tenir de positives.
Per tant, la nostra idea és la de què participin el màxim de
persones.

En el cas del comerç, és cert que el compromís, perquè així
ens ho va demanar el sector i així ens ho va demanar a la Mesa
del Diàleg Social, era que es fes a través del Consell Assessor
de Comerç, i crec que en això no hi ha d’haver cap dificultat.
Però el problema és el fòrum, és a dir, allà hi ha de participar
tothom. I si m’admeten la proposta, doncs no només han de ser
el sector empresarial, el sector dels consumidors, els sindicats,
els partits polítics, sinó també especialistes, gent que puguem
entre tots conèixer com a persones o entitats que tenguin
reconegut prestigi dins el sector; hi ha actuacions, hi ha
informes del Consell Econòmic i Social i d’altres entitats que

poden ser molt interessants. I al final allà treure unes
conclusions.

En el pla estratègic de la indústria, igual que amb el que
denominaria protocol contra la deslocalització, doncs jo
pensava, i també s’admet criteri diferent, perquè a mi no me
preocupa allà on es discuteixi, sinó que el que me preocupa i
m’interessa és aquest debat, és fer-ho a través de la Mesa de
Concertació Social. I si s’ha de fer després un grup de treball, a
partir d’allà, per aquest fòrum vagin passant les institucions que
li dic o que li coment i si a algú se li ocorre qualque cosa més,
doncs que ho digui que també s’incorpora, perquè crec que el
que importa és: molt bé, on som i què volem, on volem anar?

Miri, hi ha una cosa, bé, respecte dels plurianuals, veurà, sí
Sra. Mascaró, sí, hi ha plurianuals. I vàrem decidir fer els
plurianuals per pagar i posar-nos al dia de totes les subvencions
que teníem pendents en el seu moment, a partir de l’any 2003,
i de tots els convenis que havíem pactat a través de diferents
institucions de la conselleria que ens trobàrem a l’any 2003. I la
manera que consideram que podem complir amb tots, i no
rebutjar cap ajudar de les que vàrem assumir en el seu moment,
era fer a través d’aquest plurianual. Com que consider que n’hi
ha moltes, si vol li puc enviar la projecció econòmica d’aquests
plurianuals.

Me permetrà que per respecte als beneficiaris d’aquestes
subvencions li remeti el llistat de les previsions i no el nom de
les empreses beneficiàries.

Respecte del recinte firal, bé, és una pregunta comú del seu
grup amb el Grup Socialista. Miri, la nostra idea és que abans de
final d’any fer públic ja el lloc del local, perdó, de
l’emplaçament del recinte firal de Palma. I després, respecte del
recinte firal de Manacor i respecte del recinte firal de
Formentera és cert que no són a la memòria, però jo li diré una
cosa, Sra. Diputada, portaveu del Partit Socialista, Sra. Abascal,
la memòria és un resum. Si pretén que a la memòria es
reflecteixin totes i cadascuna de les actuacions, pensi que el
pròxim any vendré a llegir-li i estarem tres dies. Així que és un
risc que tal vegada convé deixar-ho estar. No, li dic això en
broma si vol, però és cert que tant a Formentera com a..., la
nostra intenció és fer-ho. Jo no m’atrevesc dir recinte firal a
Formentera, recorda que ho vaig comentar, sinó un edifici
polivalent que serveixi per a accions econòmiques i m’imagín
d’altres que no, però que serveixi també per dinamitzar una
miqueta aquesta illa.

I a Manacor, doncs el mateix. Què és el que pretenem? Bé,
doncs posarem en marxa aquests projectes així com rebem els
terrenys. El compromís que teníem era que els municipis ens
entregaven els terrenys i a través de Fires el Govern construïa
els recintes. Per a mi no ha canviat res i ho agafi en el sentit més
ample, per a mi no ha canviat res; és a dir, en el moment que
rebi aquests terrenys ens posarem a treballar.

Després me deia també, això ho deixaré pel darrer, em deia
la Sra. Mascaró, però li deia que ho deixaré pel darrer, Sra.
Mascaró, perquè me deia que jo no havia discutit que era bo
treure la fabricació fora, que almenys ningú li havia discutit.
Una cosa és que ningú li hagi discutit a vostè i l’altra cosa és
que jo hagi dit que és bo treure tota la producció fora. No,
nosaltres hem defensat una qüestió que, a més, ve, si ho puc dir
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així, avalada per documents tan poc sospitosos com els de
qualque sindicat, que deia que la decisió que prenen finalment
algunes empreses, de treure fora de les nostres fronteres només
part de la seva producció, pot ser compatible amb el
manteniment o creixement de l’ocupació, etcètera. No el
nomenaré, però vostè d’aquí veu qui ho diu.

Bé, per tant, i és cert, hi estam, hi estic d’acord en això, però
una cosa és que una part de la producció, o li diré encara d’una
manera per a mi molt més concreta: una cosa és, per exemple
amb la indústria sabatera, que alguns components de la sabata
es fabriquin fora per poder mantenir un preu competitiu i es
munti aquí i es faci aquí i el valor afegit es tregui aquí, i l’altra
cosa és que tot se’n vagi fora. I a mi me pareix que tot se’n vagi
a fora, no pot ser.

Per tant, i dic això, i per tant supòs que ja s’imagina el
missatge que he de dir-li respecte de Yanko. Jo he donat un
missatge de futur a dues empreses que han sofert un problema
o un accident greu i que a mi m’admira, me sorprèn, i per això
ho dic cada vegada que puc, la força que tenen les persones que
integren aquesta empresa; i les persones que integren l’empresa
són els empresaris i els treballadors, i tan Dénix a Ciutadella,
com Astilleros Bennàssar a Alcúdia, quan ho han perdut tot i no
els queda res, encara feien fum els seus edificis que a mi en
aquell mateix lloc me deien que volien tornar començar. I crec
que aquest és el lloc adient per reconèixer la força i la valentia
d’aquesta gent. I per això ho he fet.

I quant a Yanko, doncs ho he manifestat públicament, el
Govern vol que les empreses siguin aquí, de la manera que li
acab de dir, i vol defensar el manteniment de la xarxa de treball,
de llocs de feina a la nostra terra. I també he dit que el Govern
té poc marge de maniobra amb Yanko. Clar, vostè coneix supòs
la nova situació que planteja la Llei concursal i sap que
precisament aquesta llei crea una situació o un tràmit diferent
fins ara, que no havia tengut precedent; quin és? Que amb el que
ara es denomina concurs de creditors, que si vol antigament era
la denominació que es donava a una suspensió de pagaments
d’una persona que no era comerciant, aplicava el Codi Civil,
dons ara, amb el concurs de creditors es pot incloure l’expedient
de regulació d’ocupació. I per tant s’evita d’aquesta manera o
no s’aplica la competència de la titularitat administrativa
laboral, en aquest cas la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Conselleria de Treball, per resoldre els expedients de
regulació d’ocupació. I aquesta és una circumstància important
i que té unes conseqüències importants, com és que el Govern
deixa de tenir competència directa en aquest concurs de
creditors.

Però això no significa que el Govern no vulgui fer res,
significa el que és, la realitat, però també li dic que el Govern
utilitzarà tota la seva capacitat i tota la seva influència per
mantenir el criteri que li explic de mantenir les empreses aquí
i de mantenir el màxim de llocs de feina a la nostra terra. De fet
també li puc que el Govern, a través de la conselleria, es
personarà en aquest expedient de... -encara dir suspensió de
pagaments- de concurs de creditors, i també li dic que hem
tengut reunions amb els sindicats i que fins i tot idò els lletrats
de sindicats i del Govern, els que ha encarregat de representar
el Govern en aquest cas, tendran entrevistes de caire tècnic per
veure com s’ha de preparar la defensa, la millor defensa
d’aquests interessos.

Ens preocupa Yanko, com a qualsevol ciutadà de les Illes
Balears, just igual.

I no sé si ens queda res més de la Sra. Mascaró, però si de
cas ja en parlarem.

Respecte a la portaveu del..., la Sra. Abascal, portaveu del
Grup Socialista, bé, li agraesc molt que ens ofereixin la
participació, li ho agraesc de veres, però no s’ha de sorprendre,
no s’ha de sorprendre perquè ofereixin pacte polític i social en
aquest cas per al comerç i per a l’economia. Li vull recordar una
cosa: jo, abans de fer una roda de premsa i dir que volia el
concurs i l’ajuda i la colAlaboració de totes les forces polítiques
i de les forces privades, per dir-ho així, de la societat civil, per
redactar la revisió del Pla energètic, ho vaig dir aquí. Jo tenc el
costum de no presentar els pressupostos abans d’haver-los
presentat als membres d’aquesta comissió, i tenc el costum de
presentar aquests pactes o aquests plans aquí, i per tant, almenys
pel que fa a aquesta conselleria o pel que fa a aquest conseller
no s’ha de sorprendre que abans de presentar-ho al carrer o,
vaja, fora, als mitjans de comunicació, ho faci abans en aquesta
comissió o ho faci -si em permet una expressió més àmplia- en
el Parlament.

Per què?, idò perquè crec que..., per respecte, per
consideració i perquè també som parlamentari, i ho he estat a
altres parlaments que no és el de Balears, i crec que no costa res
fer les coses de la millora manera que un sap; jo anava a dir, si
vol, anava a dir “com toca”; no sé si toca fer-ho així o no, però
de la millor manera que un sap perquè crec que és important la
participació de tots, sobretot en qüestions que marquen d’una
manera important el que ha de ser el futur de la nostra comunitat
en els sectors en què nosaltres podem intervenir. Per tant li
agraesc de veres la seva oferta de participació i tendran feina a
fer, li assegur que tendran feina a fer.

Molt bé, anem a contestar les preguntes que puguem de les
que m’ha fet.

Miri, pel que respecta als ingressos li diré un cosa. Pel que
afecta la taxa de comerç, l’obertura de grans superfícies, està
creada per una disposició addicional de la Llei 21..., no, de la
Llei de comerç, ara no me’n record si és la Llei 15, sí, la Llei 15
de l’any 2001, de 25 de juny, d’ordenació del comerç minorista,
disposició addicional. L’any 2001, maldament ens agradàs molt
governar, no governàvem nosaltres, ho deixarem així, i nosaltres
l’únic que hem fet ha estat actualitzar aquestes taxes, no hem fet
res més, no hem creat cap taxa nova, que no em sabria mica de
mal, tractant-se de qui es tracta, però el mèrit no és meu i així
ho reconec.

La de carnisseries, idò, miri, fora li diré si em permet alguna
qüestió particular, però no és una taxa creada per la Conselleria
d’Indústria.

Ingressos..., esperi, que vaig poc a poc. Ah, sí, desapareix el
control de projectes europeus perquè, veurà, bona part dels
projectes europeus es canalitzen a través d’organismes
dependents de la Conselleria d’Economia i per tant aquesta
necessitat de control propi desapareix perquè hi ha departaments
que es dediquen, quan dic que es dediquen vull dir que són els
que tramiten i coordinen aquesta (...). Jo crec que és una manera
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d’anar més ben coordinats dins el Govern i sobretot de ser més
eficients, no?

Control d’assumptes europeus... Ah, sí, l’observatori de
l’evolució de la indústria. No, no s’ha posat en marxa perquè
aquest, precisament aquest, és un projecte europeu, i estam
esperant que des de BrusselAles s’autoritzi aquest projecte, i una
vegada que s’autoritzi i conseqüentment es financi -aquesta és
la part més important- idò posar-ho en marxa.

Em diu vostè que tenim uns programes, es referia també, si
no ho record malament, a innovació i això, que tenim un
programa molt ambiciós però que no es justifica aquesta
ambició si no tenim pressupost. Miri, tornam al mateix, i a més
hi ha tot un seguit de preguntes que em fa que sempre recorre al
fet que, bé, que no hi ha prou pressupost. Pel pressupost no es
preocupi, perquè hi ha una part important de promoció exterior
que no està dins el pressupost de la Direcció General de
Promoció Industrial sinó que està dins el pressupost del CDEIB,
i per tant tenim bastant disponibilitat que ens permet llavors
atribuir en funció de la demanda de les ajudes que hi pugui
haver respecte a innovació poder atribuir més o manco fons.

Em diu que el pressupost puja molt poc i hi ha una
referència que li vull fer, perquè el pressupost crec que ja ha
quedat contestat quan parlàvem sobre la importància del
pressupost o no i la prioritat, em parla de la formació. Veurà, és
que precisament, en indústria, en comerç, el tema de formació
ja no el du la conselleria, ja no és competència de la Conselleria
de Comerç i Indústria, és competència de la Conselleria de
Treball i Formació, i per tant molts de cursos o moltes de
partides que abans utilitzàvem de subvencions -és que m’agrada
poc utilitzar aquesta paraules- que abans es donaven per a
formació ara no es donen per mor que la competència ha passat
a la Conselleria de Treball. Per això..., li ho dic a efectes
d’aclariment, perquè tot el tema de modernització estic
completament d’acord amb vostè.

I torn a dir-li, respecte a la importància del pressupost, que,
miri, crec que en el debat -i crec que va ser en ple l’any passat-
ja m’ho va dir, i li ho dic perquè si ho torna a dir ja sap la
resposta: la prioritat són sanitat i educació. Vostè potser ho faria
d’una manera diferent i potser ho llevaria de sanitat, partides per
dur-les a comerç. Bé, cadascú té el seu criteri.

Bé, respecte a artesania, Plataforma Digital. Plataforma
Digital és el nom que vostè li dóna però era Oficios por
encargo, era el projecte, es deia així, i aquí no s’ha inclòs però
sí s’ha fet feina i possiblement a principis del 2006 es comenci
ja a presentar part per part. Però és el que deia abans a la Sra.
Mascaró, no, perdó, a la Sra. Rosselló, que a mi allò que no
m’agrada és presentar un projecte i parlar d’un projecte sense
tenir el tema tancat. Vàrem signar un conveni amb nou
comunitats autònomes d’Espanya -Castella-La Manxa, Galícia,
Canàries, etc.- per precisament connectar-nos i amb la idea
d’expandir aquesta plataforma a tota Espanya. Com que va per
sectors està bastant avançat i possiblement a principis del 2006
puguem ja treure almenys per sectors aquest projecte. És
evident que és una mica complicat perquè es tracta d’enllestir-
ho comunitat per comunitat i llavors tancar-ho, i això retarda
una mica les coses, però sí s’ha fet alguna cosa i sí és un
projecte que maldament no estigui a la memòria sí que és un
projecte que possiblement s’acabi en el 2006.

El centre balear d’artesania. Aquesta és una pregunta de
l’any passat, com veu tenc memòria. El centre balear d’artesania
vàrem dir, i ho mantenim, es farà si hi ha acord i si així ho tanca
el sector d’artesania de les Illes Balears. Mentre no hi hagi
acord, mentre no estigui tancada aquesta qüestió no es farà. La
nostra voluntat és fer-lo, però ha de ser el sector, amb el concurs
del sector. Per exemple, a Menorca hi ha un acord i per tant s’ha
fet un centre d’artesania a Menorca que és una meravella, es fa
en Es Mercadal, per a alegria de la Sra. Mascaró. Però..., no és
una alegria, Sra. Mascaró?, clar que sí. Per tant jo crec que hem
de seguir per aquí, però allí es fa d’acord amb tots i entre tots,
i els que participen en la preparació d’aquest projecte i en la
gestió d’aquest projecte són els artesans. Si tenim el mateix per
tot Balears ho farem, però si no tenim..., no, perdoni, però si no
tenim el mateix que Es Mercadal no ho farem, perquè per fer un
edifici, per fer un centre magnífic, si tant vol amb l’esforç de
tots; perquè llavors no hi hagi cap acord per gestionar i tenguem
una baluerna que l’únic que fa és xuclar sous del pressupost i no
serveis per a res perquè no hi participa el sector i no està fet
amb la participació del sector, més val no tenir res. Quan hi hagi
la participació del sector llavors es durà el centre balear
d’artesania.

Efectivament, Sra. Abascal, hem comès un error; he dit la
reducció de la intensitat energètica en un 1% i hauria d’haver dit
en un 1,1%. Per tant deman disculpes per tan greu error, i ja li
dic que l’objectiu és l’1,1%, i, si està escrit, està escrit
malament. Per tant li dic que hem comès un error
incommensurable i deman públicament disculpes per aquest fet.

Hi ha una referència al Pla de comerç, a (...) de comerç que,
bé, jo crec que ho he explicat una mica..., era tot en general, no?
En aquest moment en el pla, perdó, en el consell assessor de
comerç pel que fa al Pla estratègic ja sí que s’han tractat, vaja,
s’han plantejat per diferents membres quins temes s’haurien de
tractar, però això no significa que..., i a més hi ha una espècie,
si em permet dir-ho així, d’esborrany de document de feina, no
del que ha de dir sinó dels temes que es poden plantejar o dels
temes que s’haurien de plantejar i l’estratègia que hauríem de
seguir que, si a vostè li pareix interessant, l’hi podria remetre,
dels temes que s’haurien de..., de com hauríem de fer aquest pla
estratègic. Però és indubtable que si deim que hi hem de
participar tots tothom té dret a dir “a mi també m’agradaria que
es tractàs això”, és a dir, qualsevol tema que pugui ser d’interès
per al sector, i llavors entre tot decidir si es tracta o no es tracta
i, si es tracta, què es posa.

Després de Fires i Congressos crec que ho he contestat, és
a dir, la intenció és que abans de final d’any tenguem definit,
publicat o, vaja, públic el projecte d’emplaçament del recinte
firal de Palma, i així com tenguem la cessió, a mi em basta
l’oferta per poder començar a fer el projecte, però vull dir
definits els solars o els emplaçaments, si m’ho permet, els
terrenys per a la resta d’edificis dels altres municipis, idò també
ens posam en marxa amb això.

Em parla de la inversió, del programa de Formentera quant
a (...). Miri, jo crec que una part està contestada perquè li deia
que nosaltres hem de fer de promotors, hem d’aconseguir que la
iniciativa privada idò posi, i que la iniciativa privada sigui la
que arrisqui el capital a l’hora de..., perquè també serà la que
pot treure aquest benefici, i per tant toca que ho faci. La meva
idea, tret de millor criteri, i quan dic tret de millor criteri és
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perquè li deia -se’n recordarà- quan parlava del
desenvolupament del REB en matèria energètica i d’energies
renovables que l’havíem de fer entre tots, si la majoria de les
persones que participin en aquesta preparació del que hem de
dur a la comissió mixta del REB de projectes que s’hagin de fer
del Pla d’energies renovables no vol que això s’inclogui no
s’inclourà. Jo pens proposar-ho perquè crec que és un tema que
afecta tothom i crec que és un bon projecte i que, per tant, de la
mateixa manera que en Es Milà, en el parc eòlic d’Es Milà,
participàrem totes les administracions, amb una circumstància
afegida que crec que és molt interessant, que hi participàrem
totes les administracions de diferent color polític per començar-
lo, i quan va ser l’hora d’acabar-lo o d’inaugurar a les
institucions havia canviat el color polític de totes, al revés,
menys, com diu vostè molt bé, a Menorca. Però això és així,
però els que varen posar els duros varen ser l’administració
autonòmica del pacte en el seu moment i l’administració -la
major part, el 70 o el 80%- l’administració central, en aquell
moment del PP, que quan va ser l’hora d’acabar l’obra
governava el PSOE i a la comunitat autònoma governàvem el
PP i havia governat abans el PSOE. Per tant jo crec que aquest
és un projecte emblemàtic que ens competeix a tots. Si ve
malament al Govern central, que no es preocupi, no farem
batalla d’això. Aquí és una qüestió de consciència i, si és vol, es
fa. Nosaltres el tirarem endavant.

I després, bé, a l’IDI també em diu que tenim molt poc
pressupost. Ja li don per contestades les preguntes referents al
poc pressupost. El que passa és que li vull dir així mateix una
cosa: l’IDI fa moltes altres funcions a part (...). L’IDI té en
aquest moment (...) d’innovació empresarial perquè es va
canviar la legislatura passada; per què?, perquè en aquell
moment les funcions d’innovació estaven molt directament
lligades, perquè hi havia economia, comerç i indústria. Vostè
sap ara que els plans d’innovació, els plans de recerca,
desenvolupament i innovacions es fan a través de la Conselleria
d’Economia i, per tant, la competència directa sobre aquestes
qüestions la té la Conselleria d’Economia, si bé, com és molt
lògic, hi ha una colAlaboració molt estreta entre les dues
conselleries per una raó, perquè bona part de les ajudes en
aquests aspectes es fan a través del programa de la Direcció
General de Promoció Industrial, tots els programes de qualitat
es fan a través de l’IDI. Avui parlava amb un diputat del seu
grup parlamentari, o diputada, perdó, i em deia que considerava
que era un programa molt seriós. És un programa que du des de
l’any 97, i a mi em recorda alguna cosa, l’any 97; que després
el 99 hi va haver un altre conseller i que ara, en el 2003, hi ha
tornat haver el mateix conseller que en el 97. I tot aquest
programa ha funcionat sempre i ha anat en augment i és molt
bo, i jo crec que l’hem de mantenir.

Però no es preocupi pels pressupostos. Fixi’s, jo crec que en
aquesta conselleria podem dir que, miracles, no en feim, però
meravelles alguna, perquè tenint els pressupostos que tenim
sabem solucionar molts de problemes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? La Sra. Rosselló, per un temps màxim de 5
minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, molt breument perquè... Només he de
dir al conseller que, amb l’explicació que ha fet de les qüestions
que li he plantejat, els objectius que s’han plantejat per part dels
pressupostos de la conselleria no es corresponen després amb el
desenvolupament d’aquests pressupostos, i per tant i bàsicament
en els àmbits que tenen a veure amb aquesta conselleria jo crec
que realment no hi ha una prioritat de treball en àmbits que
almanco nosaltres consideram que sí, que hi haurien de ser,
perquè no són uns pressupostos en general que vagin més per a
educació i més per a sanitat, van també a altres partides, a altres
qüestions, i per tant no entrarem ara a parlar dels pressupostos
en general, però sobre el tema referit a l’impuls de les energies
bàsicament renovables i l’eficiència energètica, i el que vostè ha
dit de l’impuls a tot aquest àmbit, nosaltres entenem que no n’hi
ha prou, tot i que ja sabem que evidentment a tots els agradaria
més doblers, però el Govern ha pres unes prioritats i nosaltres
entenem que aquesta no ho és.

I només una qüestió molt petita, perquè els doblers per les
ajudes a energies renovables és cert que no ha de ser l’única
política d’aquesta direcció general o d’aquesta conselleria, però
sí que té uns efectes importants de cara precisament no només
a cobrir a una demanada existent, sinó també pel que pot
suposar de cara a cada vegada que la instalAlació de les energies
renovables sigui una realitat, i per tant jo crec que en aquest
sentit val la pena tenir aquesta concepció clara.

Per altra banda, respecte a tot el que és les iniciatives
privades que vostè ha dit que hi hauria, a mi no m’ha quedat
molt clar quin paper jugarà en aquest cas, idò, la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia respecte a fomentar tots aquests
centres de generació d’energia, si realment pràcticament tot
està..., o és la iniciativa privada la que ha de tenir precisament
la iniciativa, així com en tots els temes de cogeneració. Jo crec
que en aquest camp, tot i que per ventura hi ha d’haver partides
pressupostàries importants, idò hi ha d’haver altres actuacions
referides a ordenances, a tarifes i a moltes altres qüestions que
evidentment jo no veig clar, per tant, quin paper té aquí la
conselleria.

I per acabar els he de dir que allò que és l’exemplificació de
les infraestructures pròpies de l’administració tampoc no veig
molt bé quin impuls es farà perquè no només les naus agrícoles,
etc., sinó les pròpies infraestructures de l’administració
realment siguin més eficients, més -diríem- estalviadores, i al
mateix temps, per tant, que siguin un exemple de la implantació
d’energies renovables. No veig això, i no sé si és que no ho trob
o igual està als pressupostos de les altres conselleries, repartit,
però li he dir que almanco a les que jo treball més no he vist cap
partida referida a aquest tema, i crec que seria interessant que
l’administració hi fes una feina important, almanco pel que
pertoca a totes les infraestructures que, a més, en fa moltes,
sobretot a determinats àmbits, que fossin un exemple.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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 Moltes gràcies, Sra. Rosselló. La Sra. Mascaró, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no pensava intervenir
perquè tampoc no vull discutir coses que no sé gaire, i com que
el conseller en sap més que jo per tant no discutiré temes que
desconec. Però sí que se m’ha oblidat abans fer-li una pregunta:
quines previsions té del gasoducte? L’única cosa que m’havien
demanat que us demanàs l’havia oblidada.

(Rialles)

No, però, sí que us pregaríem que féssiu la versió reduïda de
l’explicació. Gràcies.

(Més rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. La Sra. Abascal, en
representació del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
també per 5 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, a ver; en cuanto a la
memoria de los programas, usted entenderá que..., o en la
memoria de las consellerias, usted entenderá que es un poco la
forma que nosotros tenemos para conocer cuál ha sido el
trabajo, independientemente de las diferentes..., cuando se nos
van presentando las liquidaciones del presupuesto, pero como
eso es a veces tan complicado, a veces es preferible recurrir a la
memoria y a los objetivos para conocer cómo está funcionando
la conselleria. Por eso es lógico que hagamos el repaso de unas
y de otras.

En cuanto al tema de las empresas industriales que tenemos
en nuestras islas, quiero reconocer, como lo ha hecho usted, que
el esfuerzo que están llevando a cabo todas ellas es muy
importante, porque tal y como está la situación se plantean retos
muy difíciles, y por eso yo creo que más que nunca hay que
apoyarlas a nivel institucional y a nivel, por supuesto, de apoyo
moral y desde luego apoyo económico, que es importante.
Usted, cuando ha comentado que habrá una presentación de un
plan de incentivos, incluso, yo lo leí el otro día en la prensa, que
presentaría un plan de incentivos, me gustaría conocer
exactamente en qué consiste ese plan. Sí, el plan de incentivos
de cara a las empresas industriales y saber exactamente en qué
consiste y -insisto- si hay partida económica, porque está claro
que se pueden hacer milagros, pero de ahí a no..., vamos, el
milagro de los peces y los panes yo creo que solamente se ha
producido una vez, que yo sepa, históricamente. De todas
formas un consejo, Sr. Conseller: podría dar usted la fórmula a
otras consellerias que son más despilfarradoras que la suya a la
hora de llevar a cabo..., y ver si ese déficit presupuestario que
tenemos y que cada vez se incrementa más se puede ir
reduciendo de alguna manera.

En cuanto..., solamente (...) una aclaración. La situación de
Yanko a día de hoy, que es muy preocupante y que estamos
todos realmente interesados en que se pueda resolver, solamente

un detalle: la ley consensual fue presentada por su partido y
aprobada en Madrid y tenía un fin muy concreto, y era
precisamente facilitar los procesos de los expedientes de
regulación de empleo, y aquí desgraciadamente vamos a vivir
una de esas facilidades, entre otras cosas porque impide
radicalmente a los sindicatos poder negociar, y eso va a ser un
problema que sufrirán, padecerán los trabajadores de Yanko.
Ellos serán los que más sufran esta ley, desgraciadamente.

En cuanto al tema de la tasa maravillosa de las grandes
superficies, que efectivamente venía en la ley de comercio
establecida, venía en la ley que se aplicaría una tasa por metro
cuadrado cuando se solicitara -o viene en la ley- cuando se
solicitara toda la tramitación. La cantidad, el importe de la
misma, eso lo estipula la conselleria, es decir, que el incremento
sea 35 euros debe tener una finalidad concreta, 35 euros metro
cuadrado, sí, y eso debe tener una finalidad concreta. A mi me
gustaría que me respondiera; ¿es precisamente para impedir que
crezcan? Vale, de acuerdo, entonces estamos de acuerdo.

Y en cuanto al tema de la tasa de carnicerías y charcuterías,
usted dice que no la ha puesto usted; entonces no sé qué
conselleria toma decisiones sobre algo que le afecta, digamos,
porque esto es comercio, que afecta directamente a su
conselleria, la verdad es que llama la atención que sean
charcuteros y carniceros exclusivamente y que se les cobre 151
euros por cambiar de domicilio. No sé si es que queremos entre
todos limitar el consumo de carne o algo, pero es que llama la
atención que no se haya hecho a nivel general en todo el
comercio, que podría ser lo suyo, sino que solamente fuera en
este aspecto.

Y ya para terminar, bueno, esperar que se llegue, en cuanto,
sí, en cuanto al Centro Balear de Artesanía, yo entiendo que se
tiene que hacer con el consenso de los artesanos, por supuesto,
pero bueno, un gremio tan complicado de llegar a acuerdos para
conseguirlo, porque sinceramente entiendo que puede ser un
proyecto muy interesante que, además, permitiría, cada vez
tenemos que tender más a concentración de determinadas
actividades para fortalecer precisamente esas actividades, y el
Centro Balear de Artesanía podría permitir pues que se
recogiera, digamos, ese esfuerzo de todos los artesanos en
mantener una actividad que cada vez además tiene más
reconocimiento en muchos aspectos.

Y ya sí para finalizar, el tema de la discusión del año pasado
que volvemos a tenerla hoy, sobre priorizar sanidad y
educación, por supuesto, no voy a entrar a trapo. Pero sí hay que
tener en cuenta una cosa Sr. Conseller, su conselleria es una de
les que tendrían que trabajar para permitir que la economía de
estas islas generara más ingresos para sanidad y educación y eso
usted tampoco me lo puede negar. Si llega a desaparecer la
industria en estas islas, o llega a desaparecer en gran medida la
actividad comercial, con lo que genera de impuestos y de
beneficios en estas islas tendríamos cada vez más problemas
para poder mantener una sanidad y una educación de calidad.
Por lo tanto, todo tiene su importancia y en este caso su
conselleria tiene que tener una importancia grande, a nuestro
entender, precisamente para generar esta actividad económica
que permita mantener el nivel de vida de los ciudadanos de estas
islas. Por lo tanto, insisto en que no acabamos de entender como
tiene tan poco peso dentro del presupuesto, teniendo en cuenta
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que es un generador dentro de lo que es el marco de la economía
de nuestras islas.

Y sólo una pregunta más. La construcción de colegios, hay
una política de construcción de colegios al respecto ¿se utilizan
placas solares para su...? Simplemente era una duda, porque se
podrían utilizar todas las infraestructuras educativas que se
puedan llevar a cabo, aprovechar y utilizar lo que es la energía
solar para subministrar sobretodo lo que es agua caliente y luz
en ellos. Sería recomendable decir a los diferentes proyectos de
los colegios e infraestructuras públicas que se construirán que
utilizaran estas energías.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Sr. Conseller té la paraula per
contestar.

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

Moltes gràcies. Començarem per l’ordre d’intervencions, la
Sra. Rosselló, portaveu dels Verds. Ha començat dient que els
objectius que s’expressen aquí no es corresponen amb el
desenvolupament dels pressuposts, això és el text que sempre
posa a l’esmena de devolució de la secció, ja m’ho sé. Però no
hi ha suficient..., en el Pla d’impuls de les energies renovables
i el Pla d’eficiència energètica, d’acord. Coincidirà amb mi que
el Pla d’impuls de les energies renovables és el primer que es fa
en aquesta comunitat. Coincidirà amb mi que el Pla d’eficiència
energètica és el primer que es fa en aquesta comunitat. Crec que
hem aconseguit alguna cosa i crec que és alguna cosa bona. És
el que li deia abans, jo estic convençut que..., miri l’any 2003,
en els capítols 6 i 7 per a energies renovables hi havia un
pressupost de 3,6 milions d’euros. L’any 2006 n’hi haurà un de
4,7, és un bon increment, és més d’un 30%. Insistesc, estic
convençut de què vostè i jo estarem d’acord, quan vostè era
consellera el que tenia segur que no li pareixia suficient, jo sent
conseller tampoc, ens agradaria tenir molt més. Però
precisament una de les coses que ha de fer l’administració és
saber utilitzar adequadament els recursos.

També me parla de la reglamentació, ordenances, si ho he
entès bé, de les ordenances de tarifes. Miri, Sra. Consellera,
tenim exactament les mateixes competències..., fixi’s, l’acab de
fer consellera i ni s’immuta. Sra. Diputada, tenim exactament
les mateixes competències que la legislatura passada,
exactament les mateixes i en cap de les dues legislatures s’han
fet ordenances de tarifes i sap per què? Perquè no tenim
competències per ordenar o per regular les tarifes, algun dia les
tendrem, però ara no les tenim, això és competència de l’Estat.
Però sí que tenim competències per proposar ordenances, per
exemple, sobre la utilització d’energia solar tèrmica en els
edificis de nova construcció i això sortirà. Sí tenim
competències per proposar als ajuntaments i facilitar-los models
perquè puguin aplicar ordenances per eficiència contra
contaminació lumínica se li ha donat (...). I de fet l’Ajuntament
de Formentera, avui se’n parla molt d’aquesta illa, l’any passat
o principis d’enguany va aprovar la seva ordenança solar.
L’Ajuntament de Palma si no l’ha aprovat, no tardarà molt en
fer-ho, amb colAlaboració de la Direcció General d’Energia i

estam oferint als municipis aquesta documentació, o aquesta
facilitat, perquè puguin regular en l’àmbit del seu territori
aquesta circumstància. També li puc dir que possiblement l’any
2006 treurem un decret que regula la certificació energètica en
els edificis de nova construcció. Per tant, jo crec que sí, en la
mesura de les nostres competències, crec que hem desenvolupat
normativa des del punt de vista d’energia.

I passam a l’única pregunta que li quedava pendent a la
diputada del PSM. Versió breu, se farà. Miri, el gasoducte
queda aprovat definitivament amb el Pla energètic de les Illes
Balears i sobretot, en la Conferència sectorial d’indústria a
Madrid, de dia 18 o 19 d’octubre. Se manté el criteri de què el
gasoducte surt des de la península, des de la costa llevantina,
arriba a Eivissa, d’Eivissa passa a Mallorca i acaba, en principi,
a Cas Tresorer. Això ha d’estar llest l’any 2007. Però fins i tot
el Pla energètic de les Illes Balears ve avalat...i dir això és com
a conseller una de les satisfaccions que tenc, precisament per a
aquesta colAlaboració amb el Govern central. Fa que també se
contemplin les dues línies troncals de distribució de gas a l’illa
de Mallorca, una per entendre-nos, Cas Tresorer-Son Reus-
Alcúdia. I l’altra, Cas Tresorer per la zona de llevant de
Mallorca, fins a Cala Rajada i des de Cala Rajada passar el
gasoducte submarí fins a Cala en Bosch a l’illa de Menorca, de
Cala en Bosch a Ciutadella i de Ciutadella, per la carretera, fins
a Maó. La previsió és que l’any 2011 estigui operatiu.

I li diré més, fins i tot estam intentant, esper que el Govern
ho accepti perquè hi havia molt bona recepció en aquest sentit,
que aquesta instalAlació del gasoducte fins a Menorca se
contempli com a inversió urgent i per tant, dins la categoria A.
Això estava pendent dia 19 d’octubre, vàrem quedar que
enviaríem la documentació que ho justificava, el ministeri ho va
agafar amb molt bona receptivitat i jo esper que s’aprovi. Però
el que està clar és que per al 2011 el compromís del Pla
energètic nacional és que aquestes infraestructures de transport
de gas estiguin llestes.

I no m’estendré més, si a vostè li pareix bé.

Bé, per acabar passaré a contestar els suggeriments i
comentaris de la portaveu del PSOE, Sra. Abascal. Bé, jo quan
li parlava de les memòries era per dir-li que efectivament és un
resum, jo comprenc, és veritat i li don la raó, que els diputats de
l’oposició és un dels instruments que tenen per saber què es
farà. Quan jo li deia que quan estava a l’oposició també me
mirava les memòries, me pareix molt bé. Però l’únic que
intentava era aclarir-li que no tot exactament ve detallat i
recollit en la memòria i que a pesar d’això, evidentment un quan
el conseller arriba aquí per donar explicacions està per això,
perquè li demanin de la memòria o d’allò que faci falta i si un
ho sap contesta.

Em parlava, si no ho entès malament, en què consistiria
aquest protocol de deslocalització i incentius. Miri, la idea és la
següent, aquí hi ha una qüestió que està molt clara, Balears dins
tot el mal i dins tota aquesta situació que està afectant tota
Europa, encara n’estam sortint més ben parats que altres
comunitats autònomes d’Espanya, o que altres països europeus.
Però en dir que en sortim més ben parats, ja està ja ho tenim
arreglat? No, hem de preveure-ho i hem d’intentar d’alguna
manera incentivar que aquestes empreses que se’n poden anar
quedin aquí. Veurà la idea es basa en el següent plantejament,
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si les empreses se’n van és perquè fora d’aquí, de Balears,
troben tal vegada millors condicions per emplaçament, però
sobretot, millors condicions econòmiques de costos de
producció, sigui material prima o laborals, socials, és a dir,
preus més barats. Per tant, per aquest cap difícil, sobretot
l’estalvi de costos laborals, competir, nosaltres no podem
plantejar i dir ara a baixar sous i llevar condicions..., és una cosa
absolutament inacceptable i que en aquest moment ja queda
rebutjat en el pensament aquest plantejament, veritat? Molt bé.

Però el que sí hem de cercar, aquesta és la feina i vostès
també han manifestat la seva voluntat d’ajudar, quines són les
alternatives que poden fer que maldament trobin fora un cost
laboral molt més barat, prefereixin quedar-se aquí. Per què?
Perquè hi ha més facilitats en temes de telecomunicacions,
perquè hi ha més facilitats en sòl, emplaçament, perquè hi ha
més facilitats tal vegada en qüestions d’innovació, o ajudes a
innovació. Perquè hi ha més facilitats en què la mà d’obra
estigui molt més ben preparada que els treballadors d’altres
llocs. Per tant, compensi el cost laboral que es paga. En aquest
cas concret de la preparació li vull dir que hi ha hagut empreses
d’aquí que se n’han anat a fabricar al Marroc i han tornat, han
tornat, tornam a casa. 

Per tant, jo no estic pensant en grans ajudes econòmiques
perquè això és pan para hoy y hambre para mañana i a més, al
final sempre estàs amb l’amenaça de què me dones tant o me’n
vaig i o és això. Es tracta de si tan vol, no només entre nosaltres,
recollir aquestes empreses que pensam que potencialment se’n
poden anar i dir-los, quines són les necessitats que hi ha? I a
partir d’aquí, en la mesura de les nostres possibilitats,
presentar..., per això jo he dit un protocol, més que un gran pla
perquè me pareix excessiu, i dir, podem assumir-ho? Sí, idò
aquestes són les mesures que oferim a les empreses perquè
continuïn aquí. Hi ha un detall, segons quins tipus de producció
industrial, estic pensant concretament amb les perles. 

És a dir, el nom de la indústria perlera lligat a Mallorca, a
Manacor, però Mallorca és valor afegit. Per tant, això és una
mesura que pot interessar a les empreses del sector perler que
puguin tenir la temptació d’anar-se’n. És agafar i dir, mirin
nosaltres garantim, si puc utilitzar una expressió que
tècnicament no és l’adequada i dir nosaltres farem un pla de
denominació d’origen de la perla de Mallorca. Un segell de
qualitat que potenciï l’origen de la perla, és un exemple.
Aquestes serien les línies que volíem mantenir respecte a allò
que hauria de ser el protocol de deslocalització. I qualsevol
entitat, persona, partit, qui sigui, bonament pensi que puguin ser
útils.

Després el tema de Yanko, ara no me’n record que m’havia
preguntat. La Llei concursal, miri, efectivament la Llei
concursal la va fer el Partit Popular. La filosofia de la Llei
concursal, a part de què és molt més moderna, com totes les
coses tot és discutible, partim d’aquí. Però a part de què la
filosofia és molt més moderna que la llei que regulava el que
abans era fallida i suspensió de pagaments, tenia un seguit de
condicions i la fallida significava simplement la desaparició de
l’empresa. Allò que s’ha volgut és unificar i simplement crear
la filosofia de poder defensar i mantenir les empreses fins al
final. Per això s’estableix mitjançant la Llei concursal que hi
hagi un seguit d’administracions que sostreuen, intervenen i

treuen els administradors de l’empresa, per dir-ho d’alguna
manera, i són ells que procuren treballar endavant. 

I fixi’s així com en l’anterior normativa no s’exigia un pla
de viabilitat de l’empresa, ara sí. Fa que com a mínim hi hagi un
compromís per part de l’empresa, o accionistes de l’empresa en
concurs que acrediti davant dels tribunals, que fins ara són
independents i objectius, no sé si a partir d’ara haurem de dir el
contrari, però fins ara jo crec que ho podem dir així, acreditin
una viabilitat per a aquesta empresa. Que no sigui senzillament
arribar allà i veure que et quedes del patrimoni. Normalment
quan s’han parlat d’aquestes liquidacions els béns de les
empreses s’han malbaratat, de mala manera i de la manera més
antieconòmica possible. I aquí hi hem perdut els creditors i
treballadors, tots dos, sempre. El que pretén aquesta Llei
concursal és precisament invertir les condicions. 

És cert que ara deixa d’intervenir l’administració, sigui
autonòmica o central, i passa a la jurisdicció dels tribunals. Però
jo no me pens que els tribunals siguin menys sensibles a la
situació social de l’administració, no m’ho crec. Però és que, a
més, li vull afegir, quan es presenta el pla de viabilitat de
l’empresa, l’administració ha d’informar, no és un informe
vinculant, però ha d’informar; quan es presenta l’expedient de
regulació d’ocupació, també s’ha d’informar, però una cosa és
informar i l’altra cosa decidir, vostè comprendrà que no és el
mateix. Per això li deia que nosaltres no tenim marge
d’actuació, però que això no signifiqui que ni els treballadors de
les empreses queden desemparats, seria parlar molt malament
dels tribunals de justícia d’Espanya. Jo no crec que ni vostè ho
hagi simplement, i jo simplement, parlant de perquè aquesta llei
concursal com va.

És més, li diré, i jo parl de memòria ara, però si no
m’equivoc és l’article 100 o 100 i busques el que estableix la
necessitat de l’informe de l’administració respecte de la
viabilitat de les empreses. Per tant, jo estic tranquil pel que fa a
la funció dels tribunals, estic preocupat pel futur de Yanko, és
evident, com pot estar-hi vostè.

Tornam a la taxa de les grans superfícies, veurà, venia a la
llei, sí, però a la llei s’establien les quantitats. De memòria li
parl, establia 30 euros a l’any 2001, establia 30 euros per a les
llicències de nova obertura i 15 euros per a les llicències
d’ampliació o revisió de les grans superfícies. A l’any 2002,
amb la llei d’acompanyament es va actualitzar; ni a l’any 2003
ni en el 2004 tenc memòria jo que s’hagi actualitzat; i a l’any
2005 pretenem l’actualització de l’IPC, que autoritza la llei
estatal, i adaptar el que a l’any 2001 eren 30 euros, ara passen
a ser 35. Aquesta és la realitat de la modificació d’aquesta taxa.
I si me permet una petita maldat, no entenc el gran interès que
té a defensar els interessos de les grans superfícies, però bé,
cadascú defensa el que li pareix que toca. Qué malo que soy.

(Remor de veus)

Carnisseries, la taxa de les carnisseries, li dic , no és
competència d’indústria. Jo ara, crec que és un tema sanitari,
però no la vull enganyar, no ho sé, ho podrem cercar i si de cas
li facilitaré, és a dir, queda pendent per contestar-li aquesta
qüestió.
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El Centre Balear d’Artesania, miri, és perfecte concentrar
aquest història, aquí a Palma, per exemple, tenim un exemple
amb el passeig de l’artesania, que tendrà els seus avantatges i
els seus errors, però crec que és un bon projecte; però li dic, és
necessari que hi participi el sector i és difícil perquè hi ha hagut
oficis molt diferents, perquè hi ha diferents associacions i és una
miqueta difícil, a Menorca me va costar allò seu tot i que és
molt més petit que Balears, veritat? Però ha funcionat. Bé, jo
crec que Menorca pot servir d’exemple, el projecte des
Mercadal pot servir d’exemple.

(Remor de veus i rialles)

Sra. Diputada, no m’interrompi.

(Rialles del Sr. Conseller)

El projecte des Mercadal pot servir d’exemple per arrossegar
la resta d’artesans per veure el que serveix i el que funciona i
que realment ho puguem fer.

És cert quan parlàvem de l’increment de pressupost, (...)
prioritzava, i se’m diu, sí, mi consejería debería trabajar para
que se asegurasen ingresos, y claro que sí y ¿qué se cree que
hacemos? O no treballam, altra cosa és, miri, escolti, li puc
admetre que no ho feim bé -que no és veritat-; podrà vostè estar
en desacord, podrà criticar-me tot el que faci, però que no feim
feina, Sra. Consellera, Sra. Diputada, avui estic ascendint a tot
Déu, Sra. Diputada, per l’amor de Déu, crec que si qualque cosa
fa aquesta conselleria és fer molta feina, tots, no el conseller,
aquest és el que menys compta, l’equip de la conselleria, tant
l’equip de direcció com els funcionaris. I amb una conselleria
de reduïdes dimensions des del punt de vista funcional fem un
vertader esforç per dur endavant els projectes i n’estam duent
molts endavant. I és cert que és responsabilitat d’aquesta
conselleria fomentar l’economia i per tant fomentar que hi hagi
més ingressos per poder, però això no és, li assegur que no
m’estic llevant ni així de responsabilitat d’això meu.

Hi ha altres activitats econòmiques que no estan radicades
en aquesta conselleria que també generen aquests ingressos i
que també tenen el seu pressupost. Per tant, valdria la pena a
l’hora de valorar l’esforç que fa el Govern, i ara li parl en
global, l’esforç que fa el Govern a dinamitzar o a fomentar
l’economia i la política econòmica, a suportar la iniciativa
privada, a suportar els empresaris i treballadors perquè aquí es
creïn més llocs de feina i es creï riquesa i és important. Pensi en
altres conselleries que possiblement, jo ara no ho sé, però que
possiblement tenguin quasi tant de pressupost o més que jo.

I finalment, efectivament, amb els colAlegis, sobretot amb els
nous projectes d’edificis escolars, es plantegen les energies
renovables.

Sr. President, si vol qualque aclariment, no tenc altra feina
a fer avui en tot el dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, ja no hi ha més torns per a
aclariments, a qui no li hagi quedat clar ja...

Bé, per acabar, i en representació del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Bé, les primeres paraules meves han
de ser forçosament unes paraules d’agraïment al conseller,
primer donar-li les gràcies per la seva assistència i felicitar-lo
per aquesta llarguíssima exposició que ens ha fet que, a més de
llarga, ha estat molt ilAlustrativa.

Hem escoltat amb molta atenció, Sr. Conseller, les seves
explicacions que ha fet respecte dels programes, objectius i
mesures dels distints programes seus que, no per no ser nous no
són importants, d’aquí idò que podríem dir que pràcticament jo
m’atrevesc a dir que tots els grups parlamentaris estam
bàsicament d’acord amb aquests programes, amb els objectius
i les mesures. I a més a més, ens ha donat l’oportunitat amb la
seva rèplica i contrarèplica que si teníem qualque dubte, no en
tenim cap en aquests moments perquè crec que la seva
explicació ha estat molt profunda.

Miri, jo només me vull aturar a dos punts molt concrets, el
primer és el Pla director sectorial energètic. Jo crec que, just que
el Grup Parlamentari Popular el feliciti per l’aprovació d’aquest
nou pla director, però sobretot per haver-ho fet amb aquest
consens que hi ha amb el Govern central, pens que això és bàsic
perquè amb aquesta legislatura vostè podrà deixar resolt o
almenys encarrilat el tema energètic i totes les conduccions, els
enllaços entre la península i entre illes que molt bé ens ha
explicat.

Pens també que els pressuposts que vostè ens ha explicat són
uns pressuposts no de continuïtat, però sí que consoliden
aquests programes que vostè ja va posar en marxa en el passat
pressupost, bàsicament el del 2004, perquè el del 2003, el del
2004 al 2005, ja que el 2003 no l’havíem fet nosaltres. Miri,
crec que consolida i me n’alegr el Pla d’eficiència energètica i
el Pla d’energies renovables, és una satisfacció per a nosaltres
però ho seria molt més si vostè aconsegueix aquest repte que ha
anunciat aquí de poder trobar finançament per a aquests dos
programes dins el REB. Jo l’anim que ho aconsegueixi, perquè,
a més a més de ser un benefici aquests dos plans per als
ciutadans, hi ha un benefici que jo entenc que és importantíssim,
que ja ho va anunciar en el passat pressupost i que enguany veig
que hi ha una major pressupostària que és per a les empreses.
Crec idò que és important perquè les empreses i sobretot
pensant que som a unes illes, necessiten millorar la seva
estructura de costs en el que fa referència a l’energia.

Miri, i tal vegada el que més me preocupa en aquests
moments de l’exposició que vostè ha fet, i consider que
l’oposició tal vegada no hi ha pres massa part en aquest tema,
és l’anunci que ens ha fet vostè, el repte que vol assumir de la
redacció d’aquests dos plans estratègics de comerç i indústria.
Crec que en aquest moment que assistim a una globalització i
que tenim una amenaça, deixi-m’ho dir així, entre cometes, o
una competència sobretot dins el sud-est asiàtic en tot el que fa
referència a les nostres indústries, amb la rapidesa que circula
la informació, amb el disseny, amb tots aquests temes tan
preocupants crec idò, Sr. Conseller, que és un repte
importantíssim, a més d’un repte urgent, consider que és urgent
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que vostè agafi la bandera d’aquests dos plans i que pugui trobar
respostes i solucions.

Jo l’anim, Sr. Conseller, que sigui molt ambiciós en aquest
tema, però també desig que tengui moltíssima imaginació per
poder trobar respostes i solucions a aquest problema que tenim
per poder defensar el nostre comerç i la nostra indústria, i
sobretot si ho fa, a més, amb aquest pacte social i polític, crec
que estarà d’enhorabona. Pens que ho hem de tenir fàcil arribar
a un acord tots els grups parlamentaris i el Govern perquè
realment, com deia abans, amb els objectius i les mesures
pràcticament en el fons hi estam tots d’acord, bàsicament,
podríem discrepar tal vegada en com arribar-hi, però jo tenc la
confiança que vostè sabrà arribar a aquest consens.

I en tota la resta que ha explicat com no podríem estar
d’acord amb, per exemple, l’agilitació administrativa, en
unificar les taxes, autoritzacions o permisos, és evident que sí,
perquè tot el que sigui reduir temps i reduir cost els ciutadans se
sentiran beneficiats. Però jo crec que també és important parlar
i pensar en les empreses, la seva conselleria té molt a veure amb
l’economia i jo crec que tot el que sigui reduir temps, reduir
costs, reduir despeses, millorar l’estructura de costs de les
empreses, en definitiva va en benefici de tots els ciutadans.

Sr. Conseller, agrair-li, una vegada més, les seves
explicacions; ja sap que el Partit Popular, el Grup Parlamentari
Popular estam al seu costat no només per animar-lo sinó per
ajudar-lo en tot allò, en totes aquelles tasques que ens vulgui
encomanar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo, Sr. Oliver, home, com
és molt natural el primer que he de fer és manifestar el meu
acord amb les seves paraules i agrair-li els elogis. Però jo crec
que és ver, quan parlam del Pla energètic, és a dir, ha estat un
esforç important per part de tots, però que crec que entre tots el
sabem dur endavant, i d’això hi ha una cosa que em satisfà, que
és garantia de permanència. Moltes vegades el problema que
tenim quan parlam de planificació, quan parlam de normativa,
és la permanència; és a dir que els administrats, els ciutadans,
sàpiguen que hi haurà una norma perdurable per poder-se fer les
seves idees i poder fer les seves previsions i per poder fer, si
m’apura, les seves inversions quan parlam d’empresa. I que un
sàpiga fins i tot, ara m’anava a referir a la seguretat jurídica, que
sàpiga quina norma hi haurà durant un temps raonable perquè
un pugui viure tranquil; això de què cada estona, a cada
legislatura, a cada moment estigui canviant la norma, al final
l’únic que crea és confusió. I per tant això és molt important i jo
crec que és un mèrit de tots i que l’enhorabona ens l’hem de
donar tots.

I que és possible arribar a acords, de vegades costa molt, de
vegades un ha de tornar enrera, llavor ha de torna a prendre la
decisió i jo estic, la veritat, molt content amb els acords que
tenim en temes d’energia amb el Govern central. Hi ha algunes
coses que encara discutim en el tema d’indústria, avui en

parlàvem en el ple, hi ha algunes qüestions, com per exemple en
comerç, dons que tenim algunes diferències, veritat? Però jo
crec que és molt important saber arribar a acords perquè hi
pugui haver permanència en la norma i en les previsions i
sobretot aquesta tranquilAlitat en la ciutadania.

Miri, jo estic convençut que tendrem finançació a través del
REB en el Pla d’eficiència i en el Pla d’impuls a les energies
renovables, n’estic convençut. Perquè, hi aquí hi ha diputats o
diputades, millor dit una diputada, que era present i que em pot
fer de testimoni i em pot guardar de mentir, quan plantejàvem
aquestes qüestions i la necessitat de què en lloc de fer aquí un
intercanvi de cromos i projectes amunt i projectes avall i
polititzar i fer història (...), anem a plantejar-nos què és el que
es necessita, què podem aprofitar del REB i plantegem un
projecte o un pla per a les Illes Balears, plantegem-ho, el
compromís evidentment del Govern, el compromís de la
conselleria, o el meu compromís i la meva paraula compromesa
és que ho facem entre tots. Està clar que si hi ha algú diu: yo no
quiero, i no vol assistir, com m’ha passat amb un grup, que ara
no hi és, maldament hi hagués estat, clar, no ho podem evitar.

Però la voluntat, jo he tengut la sort de tenir al meu costat a
tots els grups o al 90% o al 99%, perquè només me’n faltava un,
dels grups d’aquest Parlament, i això per a mi és una sort i
també li dic que és un orgull i un honor.

I això, quan li parl d’energia, el Ministeri ens va dir: no hi
ha cap problema, vostès ens duen un projecte, el discutim i si
veniu junts ens entendrem. És cert que el problema pot venir de
la finançació, però a mi això no me preocupa perquè sempre hi
ha fórmules i sempre hi ha maneres. Ja li dic, em puc equivocar
com és molt natural, però jo estic convençut que amb el REB
tendrem finançació per al Pla d’eficiència i per a l’impuls de les
energies renovables. I fora del REB també, miri fins on vaig.

Bé, és cert, Sr. Oliver, que amb els plans estratègics tant de
comerç com d’indústria són importants, són el futur. I
evidentment els plans són per ser complerts, per això també és
molt necessari el que parlàvem abans, de la permanència, per
això és necessari l’acord. Aquí no es tracta de fer capricis i de
tirar ara per un costat i llavors per l’altre, crec que és molt
important, però molt important que en determinats aspectes hi
hagi un acord majoritari i que entre tots decidim on volem anar
i què volem fer. I és cert que avui en dia dins les forces
parlamentàries o dins les forces polítiques d’aquesta comunitat,
d’aquest país, hi ha molta sensibilització en aquest aspecte,
possiblement perquè tots hem governat i tots sabem quin pas es
dóna en aquest món.

I això crec que ajuda i ajuda molt, i crec que per a mi seria
un acte de roïndat no demanar l’ajuda a la resta, no demanar
l’ajuda als sectors, me referesc als sectors econòmics, social i
econòmic, però encara més també no demanar l’ajuda a la resta
de forces polítiques. I jo estic encantat que avui se m’hagi dit
que estan disposats a colAlaborar i que ho farem i estic també
convençut que tardarem uns mesos, perquè s’ha de fer una feina
ben feta, perquè crec que val la pena tenir l’opinió d’experts i
val la pena que institucions de prestigi també facin els seus
informes. Però estic convençut que entre tots sabrem marcar el
futur d’aquest país, perquè és l’única manera de tenir un futur
viable i de tenir un futur que ens pugui emparar a tots i que sigui
un futur, si me permeten la cursileria, un futur d’esperança.
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I estic convençut també que amb aquests acords també hi
haurà imaginació, amb duros només no es va molt lluny; hi ha
països, hi ha institucions que manegen grans pressuposts i tot i
això no hi ha molt més progrés, qui se sap espavilar, moltes
vegades la utilització de la subvenció d’una manera
indiscriminada l’únic que fa és adormir la intelAligència, i el que
necessitam precisament és que la intelAligència estigui ben
desperta i el que necessitam és saber utilitzar la imaginació, no
només nosaltres, tots. I en aquest país hi ha gent amb molt poder
imaginatiu, amb molta imaginació, perquè si no seríem on som.

I jo crec que, per acabar, efectivament, un dels principals
problemes que posam als ciutadans per part de l’administració
és, i si em permeten l’expressió, la punyetera burocràcia. I que
ens pensam que som nosaltres l’únic bastió de la democràcia i
te’n vas a BrusselAles i encara en tens molta més, però la nostra
obligació, si volem que el país pugui funcionar, és també
facilitar l’accés a l’administració per part dels administrats. A
mi (...) de fer vergonya que ara encara estiguem parlant de pagar
les taxes i aquest és el programa que començarem per part de
l’administració ara, és a dir, les taxes d’indústria, de tots els
tràmits que es duen a través de la UDIT, que es facin per via
telemàtica. Fa temps que ho havíem d’haver fet, i dic havíem
perquè m’incloc o crec que ens hi podem incloure tots, i crec
que aquesta és una passa important per facilitar als nostres
empresaris i als particulars un accés ràpid i un servei ràpid i
efectiu de l’administració.

I amb això crec, Sr. Diputat, que he contestat les seves
amables paraules.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, idò havent esgotat el debat
d’aquesta compareixença, només queda agrair la presència de
l’Hble. Sr. Conseller, dels alts càrrecs que l’han acompanyat i
a tots vostès també, per la seva colAlaboració i aportacions,
gràcies a tots.

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