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Conselleria d’Agricultura i Pesca, SP03, Institut de Biologia

Animal de Balears, SA i SP04, Serveis de Millora Agrària, SA

(SEMILLA). En primer lloc, passam a la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat, per la

qual cosa té la paraula per deu minuts l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Consellera.

Hem presentat una esmena a la totalitat a la Conselleria

d’Agricultura i Pesca, i ara els diré una cosa que no hauria de

dir, perquè segurament aquests pressuposts són els que voldria

qualsevol conseller, perquè no negarem que hi ha un increment

de recursos molt important, segurament prop de 4.000 milions

de pessetes més -encara no sé fer el càlcul mental en euros-, i

amb una disponibilitat de despesa molt superior a la que té

qualsevol conselleria. I ens explicarem.

Curiosament, després de dir això, he de dir que els

pressuposts de la conselleria baixen en el que són les

polítiques, les ajudes directes a les empreses i associacions

agràries, concretament per incentius a empreses, a empreses

privades i parlam dels colAlectius de pagesos i pescadors, el

pressupost baixa de 27 milions d’euros a 21.641.000 euros, en

global. I el que és a associacions, baixa d’1.428.000 a

1.116.000 euros. Per tant, hi ha una disminució considerable de

la capacitat de fer política que té la Conselleria d’Agricultura

i Pesca. Només amb el programa d’Estructures Agràries hi ha

una reducció de 5,5 milions i mig d’euros. 

Ara, què passa? IBABSA, empresa pública dependent de la

conselleria, passa de 5 milions a 19.400.000 euros. SEMILLA

passa de 6.421.000 a 29.938.000 euros, és a dir que hi ha un

increment del pressupost de les dues empreses públiques de

més de 38 milions d’euros, deuen ser més de 6.000 milions de

pessetes d’increment que tenen aquestes dues empreses

públiques. Gràcies a un endeutament important que es fa en

aquestes dues empreses, un endeutament de més de 5 milions

d’euros d’IBABSA i d’un crèdit de 15.828.000 euros a

SEMILLA. Per tant, el que feim és donar una extraordinària

capacitat de despesa a les dues empreses públiques dependents

de la conselleria, això sí amb una hipoteca de futur important.

Les despeses financeres repercutiran damunt el pressupost del

2005 i següents i, per tant, el que feim, amb aquests

pressuposts, és endeutar-nos per poder fer front a la política de

subvencions de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. 

Amb una particularitat, hem discutit tant a la llei

d’acompanyament com a l’articulat d’aquests pressuposts, que

s’autoritza a la conselleria a fer front al control de les

subvencions que es donen en matèria de FEOGA mitjançant les

empreses públiques. Això ja hem dit que suposa una perversió

del que és la funció pública i dubtam que si això arriba al

coneixement de la comissió europea, no impedeixi que es

fiscalitzin les subvencions mitjançant personal que no és

funcionari. El control dels recursos públics el fan els

funcionaris públics que precisament tenen un estatus de

funcionari que no es poden acomiadar discrecionalment, un

funcionari l’ha de fer molt grossa perquè el treguin del seu lloc

de feina, precisament perquè el funcionari tengui la

independència del poder polític suficient per tal de poder

fiscalitzar les subvencions, els recursos públics de les

administracions. I, encara que el control no el facin funcionaris,

si les despeses del FEOGA, si les suspensions del FEOGA no

van firmades per un funcionari, aquests expedients si són

fiscalitzats per la comissió europea, els tomaran, per tant molt

alerta en aquesta qüestió. No és un tema menor, ens hi jugam

molt i no voldríem que, d’aquí a uns anys, una inspecció de la

Unió Europea fes tornar unes subvencions concedides.

D’altra banda, des de l’oposició, maldament sigui que

aquests són els pressuposts que voldríem, en la forma que

voldríem, ja ens hagués anat bé poder burlar les traves que posa

la Intervenció General o les que posen els mateixos caps de

serveis, perquè per això els pagam, per vetllar per la legalitat,

ja ens hagués anat bé poder utilitzar tant discrecionalment els

recursos públics. Però no és això. I des de l’oposició hem

d’advertir que es pot entrar en procediments incorrectes.

D’altra banda, li hem de plantejar, Sra. Consellera, que no

ens sembla correcte com es dissolen les cambres agràries. La

nostra postura és que les cambres agràries haurien de ser

l’instrument per determinar la representació del món agrícola,

mitjançant unes eleccions, unes eleccions a cambres agràries

on, naturalment, només poguessin votar els pagesos, i una

vegada fetes aquestes eleccions i una vegada sabent quina és la

vertadera representació de cada organització agrària, llavors

pactar el destí del patrimoni, uns deu locals a nivell d’Illes

Balears, de les cambres agràries.

Miri, Sra. Consellera, nosaltres hem practicat i reivindicam

que la política s’ha de fer mitjançant el diàleg, mitjançant la

participació de tots els agents socials, siguin afins o no a

l’administració, i mitjançant el màxim de consens. Crec que ha

rectificat una política erràtica que va començar el seu

antecessor, que va entrar com un elefant dins una vidrieria, crec

que vostè ha entrar amb un altre tarannà i l’animam a continuar

per aquest camí, i li demanaríem que rectificàs el tema de la

dissolució del patrimoni de les cambres agràries.

Dins els pressuposts hi ha un altre tema que ens preocupa,

i és un anunci que va fer dins la comissió, que disposa, ni més

ni menys, de 600.000 euros per fer un estudi de la realitat del

sector. Naturalment, això es contradiu amb el que hem sentit

aquests darrers mesos, que aquest govern no fa estudis, que no

necessita estudia res perquè ja ho sap tot, jo crec que 600.000

euros són molts d’euros per estudiar, sobretot quan es va iniciar

una dinàmica de participació de tots els sectors del món primari

en el primer congrés agrari de les Illes Balears, que va ser un

gran èxit de participació i que va generar una tremenda ilAlusió

dins el sector, dins un sector que les ha passat de tots colors, i

les hi estar passant, per culpa de les epidèmies i de les malalties

animals, però un sector que, jo vaig tenir ocasió d’assistir a la

cloenda i al dinar de cloenda, i la gent va sortir realment

ilAlusionada i esperançada en el futur. 

Jo crec que, la nostra postura, i el consell que li donam

modestament, vostè és la consellera i farà el que vulgui,

naturalment, seria que continuàs amb aquell primer congrés

agrari on hi va haver un vertader clam, i era que aquell primer

congrés no s’havia d’acabar, sinó que havia de tenir una

continuïtat, que s’havia de mantenir obert, i debatent i cercant

solucions. Unes solucions que jo crec que estan molt
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diagnosticades, passen per modernitzar el sector primari,

introduint innovació dins la producció, per tant, millorant els

sistemes de producció; segon, impulsant una adequada

transformació dels productes agrícoles, i transformar els

productes agrícoles significa donar suport a la industrialització,

i aquí hi ha una feia a fer conjuntament amb el conseller que la

succeirà en aquest debat, el conseller de Comerç, Indústria i

Energia, per potenciar de bon de ver el sector de la indústria

agroalimentària; i finalment una adequada comercialització.

Una bona comercialització que ha d’anar en dos sentits,

continuar la tasca iniciada de promoció dels productes de les

Illes Balears, denominacions d’origen, és una gran notícia la

presentació de la darrera DO que és l’oli de Mallorca, aquest és

el camí, productes de qualitat, ben indicats, indicacions

geogràfiques, i guanyar un mercat interior, un mercat interior

que té un poder adquisitiu elevat, però també cercant mercats

a l’exterior, sortint a fires a nivell d’estat, a fires a nivell

internacional i agafar empreses, ajuntar-les, i fer que vagin

guanyant mercats a l’exterior. 

Jo crec que si ho feim així, primer aconseguir ilAlusionar els

sectors, superar les adversitats i novament li oferim el nostre

suport, encara que sigui el suport moral per combatre les

malalties animals, pens que en general s’estan fent bé, a pesar

que és normal que el sector es posi nerviós quan no veu

solucions immediates, les administracions són males de moure,

però no dubtam que trobarem el camí per ajudar el sector a

superar aquesta nova adversitat, i si aconseguim, entre tots,

ajuntar esforços, aconseguirem que aquest sector estratègic per

a les Illes Balears que compleix una gran funció social, a més

d’una funció econòmica, tiri endavant.

Per tot això, a pesar que no estam gens d’acord amb la

tècnica pressupostària que vostès duen mitjançant aquests

pressuposts, insistim que trobarà el nostre suport sempre que

sigui necessari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment es passa a la defensa

de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista a

les seccions incloses en el present debat, per la qual cosa i per

un temps de deu minuts té la paraula l’Hble. Sr. Vicent Tur i

Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sra.

Consellera d’Agricultura i Pesca, en primer lloc per què es

presenta una esmena a la totalitat a una secció? Jo crec, i com

molt bé deia en aquest cas concret el Sr. Sampol, a vegades no

per discrepar en concret de les xifres que hi ha a un pressupost,

sinó per aprofitar aquesta ocasió per fer un debat sobre política

general en el sector, entre altres coses perquè entenem que

aquest és el moment. Un pressupost ha de reflectir unes

polítiques que es pretenen impulsar i, per altra banda, les xifres

que hi pugui haver en el pressupost amb una determinada

aplicació política, pots estar d’acord amb les xifres i potser no

estar d’acord amb les polítiques. Per això deia el Sr. Sampol

que les xifres són importants, sens dubte, s’han incrementat -

també és ver- a partir del deute, que ja hem parlarem, però la

intenció d’una esmena a la totalitat és fer un debat, perquè fins

i tot podríem arribar a la paradoxa que si s’aprovàs una esmena

a la totalitat a una secció, quin resultat pràctic tendríem?,

perquè hauríem de discutir, com deia avui el Sr. Diéguez aquest

matí, com es procedia a partir d’aquí.

Per tant pretenem parlar de política agrària i de l’actitud del

Govern de les Illes Balears quan presenta aquest pressupost en

política d’agricultura i pesca.

Aquest és un pressupost que va dirigit al sector primari, un

sector que sens dubte té problemes, té problemes conjunturals,

té problemes sectorials, i a més, per si basten, com hem vist, té

problemes fruit de la meteorologia o de les plagues que pugui

haver-hi en qualsevol moment. Per tant és un sector que

requereix de l’esforç de tots, i brind la colAlaboració del Grup

Parlamentari Socialista, com també feia el Sr. Sampol, per

donar tot el suport possible a les polítiques que es plantegin des

del Govern per tirar endavant aquest sector. Però especialment

perquè en aquests moments aquest és un sector que viu

moments d’incertesa: incertesa de cara al futur, de cara a

l’aplicació i als resultats de la nova PAC, però també

d’incertesa a causa de l’actitud del Govern als principis

d’aquesta legislatura, una actitud que si bé és ver que ha passat

d’una fase d’amenaces a una fase de bones paraules, de més

bon tarannà, entenem nosaltres que continuen les incerteses. 

Per tant pensam que aquest és un sector, com deia el Sr.

Matas referint-se a la nostra economia i al sector turístic,

especialment, que s’havia perdut la confiança en el futur i la

ilAlusió, si el sector turístic en aquestes illes va perdre segons el

Sr. Matas la ilAlusió en el futur, crec que hem de concloure que

hem de fer un esforç perquè especialment el sector primari, que

té molts més problemes, sens dubte, recuperi o pugui tenir

aquesta confiança en el futur, i per això és necessari que des

dels poders públics s’hi vagi de cara, a aquest sector, és

necessari que es vagi de la mà del sector, és necessari donar

solucions amb la participació del sector.

I nosaltres ens preguntam: quina confiança pot tenir el

sector en un Govern que encara avui no ha dissipat amenaces

de mesos passats sobre el futur de Prilac? Ho vam intentar a les

diferents compareixences de la consellera, i en els pressuposts

volem creure que les partides hi són, si és necessari actuar allí

o fer una ampliació de capital, però no hi ha..., el compromís

no està aclarit o no està dissipada aquesta amenaça que hi va

haver en el seu moment; no està dissipat o no està concretat,

almanco no ho hem sabut trobar, solucions al problema de la

fruita seca pel problema puntual del 2003, en aquest impasse de

la política europea.

Però creim que és molt més greu perquè això, vulguis que

no, parlam del passat i esperam que es vagin dissipant en el

futur aquestes amenaces o aquestes incerteses, però creim que

és molt més greu i ha de generar molta més desconfiança en un

govern que ni més ni manco que via llei d’acompanyament

dissol les cambres agràries i confisca -jo crec que aquesta és la

paraula que es pot dir- el pressupost. Jo ho sentia dir a

representants del Partit Popular, almanco per Eivissa ho deien,

quan deien que la política de parcs naturals era una confiscació

de la propietat privada. Si allò, protegir el territori, era una
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confiscació de la propietat privada, què és l’article de la Llei

d’acompanyament que dissol les cambres agràries i diu que el

Govern regularà què es fa aquest patrimoni?, un patrimoni que

és dels pagesos, que s’ha comprat amb les seves aportacions.

Per tant creim que amb aquestes actituds poca confiança es pot

generar o es genera en el sector cap al futur, perquè cregui,

perquè sàpiga, perquè tengui la confiança que té el suport dels

poders públics darrere.

Per tant sens dubte un nou tarannà, un millor tarannà,

millors paraules però hi continuen havent les mateixes

punyalades del Govern cap al sector, com veim amb això de les

cambres agràries, o com va passar quan es va treure els

representants del sector del Consell Assessor de Turisme.

Creim que les cambres agràries -ja ho ha dit el Sr. Sampol-

no es pot plantejar aquest problema, que és un problema que

s’ha de resoldre i que s’ha d’atacar d’altra manera que amb la

tramitació d’una llei de cambres, amb el debat parlamentari,

amb la participació del sector que reguli les eleccions agràries,

que reguli el règim electoral, que reguli les funcions i les

competències de les cambres, que reguli el patrimoni, però des

d’una llei amb la participació amb el debat parlamentari, no

d’aquesta manera, via llei d’acompanyament dels pressuposts.

Per tant entenem nosaltres que amb aquests actituds, ni el

sector, ni especialment el Grup Parlamentari Socialista, no pot

tenir molt confiança en aquest pressupost o menys en la seva

gestió perquè, per altra banda, aquest en pressupost destaquen

dos aspectes que des de la dreta o des del Grup Popular s’han

criticat fortament: El tema dels estudis, quan vostès deien que

el govern anterior només feia estudis i no executava polítiques;

aquest govern nou no estudia, ja ho sap tot; bé, s’ha dit abans,

vostès tenen pel que fa als estudis una partida de 600.000

euros, ni més ni manco que 100 milions de pessetes, per fer un

estudi sobre la situació del sector agrari a les nostres illes. He

de coincidir amb el que deia el Sr. Sampol: acabam de sortir

d’una primera convocatòria del Congrés Rural, que va ser un

gran èxit de participació, en el qual es van treure conclusions

importants sobre la situació del sector i sobre el futur del

sector, però unes conclusions a les quals van participar no

només tècnics i especialistes, sinó que hi va participar amb un

debat ampli durant dos dies de feina tot el sector. Per tant creim

que aquesta és la bíblia en la qual s’ha de basar el Govern per

plantejar les seves polítiques perquè són conclusions tretes de

la participació ampla del sector.

I el tema de l’endeutament. Dos aspectes, deia, els estudis

o l’endeutament. Vostès plantegen via empreses públiques un

endeutament de 16 milions d’euros en el cas de SEMILLA i de

5 milions en el cas de l’IBABSA. El 81% del seu pressupost,

de SEMILLA, es via endeutament i el 50% en el cas

d’IBABSA, que són polítiques que segurament permeten fer les

polítiques necessàries dins el sector, amb la qual cosa nosaltres

podríem fins i tot estar-hi d’acord, no ho hem criticat mai; eren

vostès, que fan el contrari del que deien aquests anys enrere. 

Per tant via endeutament transfereixen, a més, pressupostos

de la conselleria a les empreses públiques i generen una

enginyeria financera que a nosaltres la veritat ens preocupa, ens

preocupa per la manca de transparència que tendrà aquesta

enginyeria financera que plantegen vostès en l’execució dels

pressuposts. Primer perquè les empreses públiques gestionen

part del pressupost de la conselleria i a més gestionen

competències que són pròpies de l’Administració, pròpies de

la conselleria i a les quals fins i tot coincideixen els objectius;

coincideixen els objectius amb les empreses públiques i

coincideixen en alguns casos els objectius amb la conselleria.

Però és que, a més, emprar aquesta enginyeria financera els

permet utilitzar deute per pagar despesa corrent. Tenen per

exemple a SEMILLA inversions reals..., 6.600.000 euros per a

actuacions com estudis, treballs tècnics, reunions, conferències,

beques, colAlaboració amb la UIB, tasques de suport i

programes informàtics; o sigui, transferències com beques o

com altres ajuts en el cas d’altres direccions generals que vénen

en els objectius fixats a la memòria de SEMILLA que

coincideixen amb competències que són pròpies de

l’Administració o, dit d’una altra manera, que els permet fer

despesa corrent, cosa que nosaltres dubtam que sigui fins i tot

legal aquesta pràctica pressupostària.

Per tant i per acabar, Sr. President, perquè veig que ja se

m’ha encès també el llum vermell, nosaltres entenem que amb

aquests antecedents, primer dubtam de la legalitat d’aquest

pressupost i després dubtam de la seva execució pel que fa a

transparència, a participació del sector. En resum, que si bé és

un  p ressupost que  incrementa  via  endeutament

considerablement respecte dels altres anys, que segurament a

més és necessari perquè aquesta ha estat una conselleria que

sempre ha generat dèficit donades les necessitats que hi ha

hagut sempre en el sector, però dubtam que aquesta sigui la

fórmula i dubtam especialment de la falta de transparència en

la gestió d’aquest pressupost.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern obrint qüestió

incidental. Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, Margalida Moner Tugores.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades, és

evident que avui m’estrén jo en aquesta tribuna i m’agradaria

estar a l’alçada a què toca estar un conseller del Govern.

Potser per falta de costum, però m’hi avesaré, no contestaré

potser als punts un per un que els diferents consellers han

defensat les seves postures aquí en aquesta mateixa tribuna,

però sí que els diré que no sé com així no els han agradat gens

aquests pressuposts. Això sí que m’agradaria perquè jo crec

que el que tots volem és ajudar el sector primari, i ajudar el

sector primari és ajudar-lo amb ajudes en feina i amb ajudes en

doblers, perquè si no no ajudam a res.

Aquests pressuposts, que pareix que no vam bé però que a

nosaltres sí ens hi van, i al sector primari també els hi aniran,

crec que estan recollits d’uns serrells que varen deixar vostès

quan governaven. Aquí parlam de 12 milions d’euros que hem

hagut d’habilitar pel que sigui, per pagar una sèrie de coses que
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estaven compromeses, i hem cregut que en aquests pressuposts

bo és recollir el que estava compromès i donar sortida a totes

les necessitats que puguem tenir durant aquest any que

començarem. Jo crec que l’augment per a l’any 2004 de quasi

un 40% per al sector primari crec que és una bona notícia per

a tot el sector. 

Les esmenes que han fet a la totalitat, tres per part del Partit

Socialista i una per part del Grup..., no, perdonau, una és del

Grup Socialista..., i tres per part del Grup Parlamentari

presentades a les següents..., una a la conselleria, una a

SEMILLA i l’altra a IBABSA, que diu que no responen a les

necessitats socials de les Illes Balears. Jo crec que això és molt

escàs, com l’altra esmena que ha presentat Entesa Nacionalista,

que el pressupost no es correspon amb les necessitats reals de

la societat de les Illes Balears. Vostès no em poden dir això

perquè totes les propostes que vostès tenien i tots els comptes

que vostès tenien oberts en aquests pressuposts, és que no

n’hem tret ni un, ni un, hem continuat amb les seves mateixes

partides. A més a més hi hem afegit partides noves. 

I quines són les partides noves? En el programa 714B,

foment del sector agrari a les Illes Balears, capítol 7,

subvencions de capital, subvencions per a empreses privades

per un poc més de 5 milions d’euros per a la posada en marxa

de les línies de subvenció següents: programa de

reestructuració de fruites seques amb una dotació de 3 milions

d’euros, programa de reestructuració de vinya amb una dotació

de 480.000 euros, plans operatius a organitzacions de

productors de fruites i hortalisses amb una dotació d’1.200.000

euros, plans operatius d’APA, agrupacions de productors

agraris, amb una dotació de 350.000 euros. Això són partides

noves que hem posat en aquest pressupost sense treure ni una

de les que hi havia anteriorment.

Quant a SEMILLA, que aquests 600.0000 euros per

estudiar o per a estudis, que diuen que hem d’estudiar molt, idò

jo crec que hem de saber exactament el que tenim en aquests

moments dins el sector perquè se’ns presenta un tema com és

la reforma de la política agrària comuna, la PAC, i crec que

hem d’estar ben assabentats realment de com tenim en aquests

moments tots els sectors dins les Balears, per poder partir a fer

unes actuacions amb un punt de partida cert, que això serà fruit

d’aquests estudis que facem. Tenim 600.000 euros per afrontar

la construcció d’un nou laboratori de pesca; 180.000 per retirar

excedents del mercat i evitar la caiguda de preus; 100.000

euros per a la realització de recursos de formació

nauticopesquera; 2 milions d’euros com a reserva per poder

afrontar situacions imprevistes, com hem tengut o encara tenim

amb el tema de llengua blava o si es presenta qualque altra

cosa. De totes maneres també comptam amb el suport, o

cercaríem el suport, com hem cercat, en el Govern central i a

Europa si és necessari. 

En el pressupost d’IBABSA tenim 2.700.000 euros per al

Proagro. Quines són les dotacions que s’han ampliat? El

programa 531A, d’infraestructures agràries a les zones rurals;

el capítol 6 d’inversions per a adquisició de terrenys d’ubicació

de basses de reg amb aigua depurada i execució d’obres

d’infraestructura per a la millora d’instalAlació de reguius

passant d’1.600.000 euros a 8.200.000 euros, la qual cosa

representa un increment de quasi 7 milions d’euros. En el

capítol 7, subvencions de capital, per a ajuntaments i

institucions sense finalitat de lucre per a realització

d’infraestructures agràries en zones rurals, passam de més de

600.000 euros a més de 800.000, el que representa un

increment d’uns 200.000 euros. En el programa 714B, foment

del sector agrari de les Illes Balears, capítol 4, subvencions

corrents, per a transferències a empreses públiques IBABSA i

SEMILLA, i a ajuntaments i empreses privades, hem passat de

4,5 milions d’euros a quasi 6 milions d’euros, la qual cosa

representa un increment d’un poc més d’1 milió d’euros. I en

el capítol 7, de subvencions de capital per a empreses privades

i institucions sense finalitat de lucre, passam de 6.200.000

euros a 6,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment

de 330.000 euros.

Aquí tenim unes subvencions de capital que passen de

3.000 euros a 345.000 euros, la qual cosa representa un

increment de 342.000 euros per al foment de les races

autòctones. Aquí tenim altra vegada per a empreses públiques

i privades i institucions sense finalitat de lucre, passam de més

de 2,5 milions d’euros a 2.700.000 euros, la qual cosa

representa un increment de més de 100.000 euros que es

destinaran bàsicament a la modernització de la flota pesquera.

La dotació per al Proalfa, que és una proposta que

pressuposta l’import per hectàrea a abonar als agricultors

productors d’alfals regada amb aigua depurada del Pla de Sant

Jordi i l’import per hectàrea als ramaders que deixen de regar

a les zones amb aqüífers salinitzats, en total es duplica i passa

de 300.000 euros a 600.000 euros. I al pressupost per a

IBABSA la dotació per a subvencions a agrupacions de defensa

sanitària, ADS, ha vist ampliada la seva dotació i ha passat de

600.000 euros a 840.000 euros.

Això és una mica de repassada un poc ràpida del que són

les partides que s’han augmentat, però sí que volia dir que, Sr.

Sampol, no es preocupin que hi haurà transparència total quant

a SEMILLA i a IBABSA. Tot el que vulguin saber o vulguin

mirar estarà a la seva disposició. Jo crec que les persones que

som aquí, perquè així ens ha triat el nostre poble, el que hem de

fer o el que crec que hem de fer des de les institucions que ens

ha tocar regir és ajudar el ciutadà, i nosaltres creim que

tendrem més agilitat per ajudar aquests ciutadans d’aquest

sector si tenim la llibertat i la manera de fer feina com és des de

les empreses que són adjuntes a la Conselleria d’Agricultura,

Ramaderia i Pesca. Per tant el que volem fer és agilitar. El que

no podem admetre és que, a aquests senyors, els donin una

subvenció o els assignin una subvenció i estiguin dos anys a

cobrar-les. En aquests moments, senyors, és així: pagam

subvencions del 2001, 2002 i acabam el 2003, i en això crec

que hem d’estar tots d’acord en el fet que això no ha de ser

possible. Hem de donar a la gent l’aspirina quan té el mal de

cap, perquè al cap de tres any, o li ha rebentat el cap o ja no té

mal de cap.

(Aldarull a la sala)

M’he llançat un poc, eh?

Per tant, la por que puguem tenir que Europa ens faci

tornar, o que Europa ens faci inspeccions, no es preocupin: hem

passat a IBABSA i a SEMILLA tot el que la llei ens permet,
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com no pot ser d’altra manera. A IBABSA i a SEMILLA hi ha

tot el que la llei permet poder executar a través de SEMILLA

i a través d’IBABSA. El que sí hem fet, que ho tenc aquí, és

que tots els fons FEOGA estan a la conselleria. L’únic que s’ha

proposat amb aquesta llei d’acompanyament és que unes

inspeccions es puguin fer per personal d’IBABSA o de

SEMILLA, i que això sigui vàlid davant el mercat comú. Per

tant jo crec que hem de fer la feina des de la legalitat perquè si

no no faríem res, és impossible.

No sé si li contest el que m’ha demanat, però si no l’hi

contest ja m’ho tornarà dir i li ho tornaré contar.

A mi el que m’agradaria des d’aquesta conselleria, i em

diuen que hem començat amb bon tarannà, i a mi m’agradaria

continuar-hi perquè no tenim per què no continuar-hi, però ens

hem de poder dir les coses i un no ha de beure i l’altre ha de

donar aigua. Vull dir que jo crec que ens hem de dir les coses

com són i en aquests moments jo crec que ens hem fet càrrec

d’una sèrie de temes que no acabaven estar ben pressupostats

o que els pressuposts no hi havien arribat, i aquest govern ha fet

el que tocava fer, que és treure cara, mirar de treure duros i

gràcies a la bona predisposició del conseller d’Hisenda i del

president Matas hem arreglat tot el tema del sector, que

realment necessitava cobrar.

I per altra banda aquesta consellera, que només entén de

feina, en farà molta, i en faré molta perquè crec que s’ho

mereixen i crec que és un sector que, a part dels doblers que els

puguin arribar, les ajudes tècniques i les ajudes personals també

són molt importants i en això estaré. Que hi va haver el

Consell..., Consell Agrari...? Bé, però tampoc no he vist gaires

resultats, eh? Jo ja m’he passejat per les instalAlacions dels

ramaders i va quedar amb un bon sopar, i ben guapo, i va ser

ben guapo el consell però no hi ha hagut res més, darrere això.

Per tant jo crec que d’aquí a quatre anys podrem parlar d’una

altra cosa. És la meva meta, perquè així em toca fer-ho, i

procuraré que aquest sector estigui ben atès i que tengui les

necessitats cobertes.

El senyor del PSOE ja no sé què m’ha demanat. Vostè ha

parlat, i ho he apuntat però no sé per què m’ho ha dit, ha parlat

de punyalades, i no sé quines punyalades veu vostè, no ho sé.

Jo no veig res, jo veig que si anam a la cara alta i les coses

damunt la taula no sé quines punyalades poden esperar. Vostè

volia sentir parlar de Prilac. Jo aquí no parlaré de Prilac, és una

empresa privada, no tenc per què treure aquí Prilac, jo. El

Govern ha fet el que havia de fer i el Govern dóna suport a

Prilac, i jo crec que és el que toca fer. 

L’endeutament. L’endeutament, més val estar endeutats que

no pagar el que un deu. I ho dic així perquè crec que és així. Jo

el que li puc assegurar és que els pagesos, els ramaders i els

pescadors l’únic que no farem des de la conselleria és que

estiguin tres anys a cobrar les coses, ni dos, ni un, procurarem

que dins l’any natural cobrin les ajudes que se’ls han assignat,

i no perquè els regalem res, sinó perquè els toquen, i la nostra

feina és que els arribin quan toca, no, com ja he repetit, al cap

de tres anys. 

A mi em pareix que em sobre temps perquè em sembla que

ja no us he de dir res més, a no ser que em torneu picar i hi

tornarem a ser.

(Aldarull i aplaudiments)

Gràcies, president.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el

Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.

Consellera, em sembla que ens entendrem, em sembla que ens

entendrem perquè jo li respectaré, a vostè que és la consellera

d’Agricultura i Pesca i que la seva obligació és pagar, pagar

com més prest millor, mantenir les polítiques que han funcionat

fins ara fes qui les fes, canviar allò que no ha funcionat i

afrontar reptes nous, que n’hi sortiran cada dia perquè

segurament vostè té la tasca més complicada de tots els

consellers i les conselleres que seuen en aquestes butaques

blaves, i per això ja li vaig dir que vostè tendria un tractament

especial per part del nostre grup, perquè hem patit les

adversitats d’un sector que hem començat a pensar que..., bé,

ara anava a dir una irreverència i per tant quedarà amb punts

suspensius en el Diari de Sessions.

Ara, vostè a mi m’haurà de respectar la meva feina, que ha

passat de també seure en aquests bancs a seure a uns un poquet

més enrere, i ha d’entendre, vostè m’ha dit “no es preocupi”,

idò la meva feina és estar preocupat perquè vostè faci les coses

bé, i per això em paguen, em pagaran aquests quatre anys, em

pagaran per preocupar-me que vostè faci les coses ben fetes. I

no només que pagui i que pagui quan toca, sinó que sigui

imparcial, que les ajudes es facin públiques i arribin a tothom,

que tothom tengui les mateixes igualtats d’oportunitats, que es

compleixi la legalitat, perquè naturalment és molt important

l’agilitat en la tramitació de les subvencions, però hem de

complir la legalitat, i la legalitat no és una qüestió burocràtica

i enutjosa, sinó que a vegades la legalitat, especialment quan

administram recursos que no són propis sinó que vénen de la

Unió Europea i que allà filen molt prim, el darrer que voldríem

és que d’aquí uns anys els pagesos haguessin de tornar ajudes

rebudes. Per tant, ja li hem dit l’opinió el Sr. Tur i jo. Jo en el

seu cas allò que faria és demanar un informe jurídic i està

completament segura de què la tècnica que utilitzaran vostès

ara per controlar les ajudes del FEOGA, mitjançant personal

que no és funcionari públic sigui correcte. Jo tenc les meves

reserves i la meva obligació és exposar-les aquí dalt, crec que

és més honest això que no si després si la cosa no anava bé

venir i aprofitar per desgastar-la políticament a vostè i que no

és la meva intenció.

I li he dit que si ara em posés en el seu lloc, que sí que

haurien estat els pressuposts que jo hauria volgut. A mi

m’hagués agradat que el pressupost que tenia a la Conselleria

d’Economia, Comerç i Indústria tenir-los dins Fires i
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Congressos i dins l’Institut d’Innovació Empresarial o a través

d’algun consorci perquè l’interventor no m’hauria posat tants

de problemes i els caps de servei no em posaven tants de

problemes i era molt més fàcil gastar els doblers a través de les

empreses públiques i ho comprenem, però no és així.

Una altra cosa li vull dir, es va trobar m’ha dit 12 milions

d’euros compromesos sense partida pressupostària. Miri, en el

99 quan entràrem i ens férem càrrec de la Conselleria

d’Agricultura i Pesca hi havia el Proagro sense pressupost, més

de 400 milions de pessetes aleshores i escurarem els racons i

també vàrem anar al conseller d’Hisenda i els pagàrem i de

vegades s’ha criticat que aquest Govern va prendre acords quan

ja estava en funcions. Aquell Proagro s’havia acordat quan el

Govern estava en funcions i pagàrem més 400 milions de

pessetes. I no només això, l’any 2000 ens vàrem trobar amb

una sequera terrible i que vàrem haver de posar més de 2.000

milions de pessetes extres, que no estaven en el pressupost,

després varen venir les vaques boges, jo ja no record que va

costar això i després va venir la llengua blava i com que encara

no ens bastava va venir un temporal allà on el Govern es va

haver d’endeutar amb 20.000 milions de pessetes més. Una part

molt importants dels quals va ser per compensar

indemnitzacions al sector primari, pagesos i empreses agràries.

Per tant, sí vostès s’han trobat amb una herència, els

pagesos s’han torbat un poc a cobrar. Però jo crec que més per

problemes d’agilitat, que li reconec que pagar a través de la

conselleria sempre és un poc més lent que pagar a través d’una

empresa pública, però les dificultats moltes vegades eren de

disponibilitat pressupostària que no d’agilitat. I jo crec que això

els pagesos ho han entès i fins i tot, quan els han demanat una

valoració en general estan contents de l’actuació del Govern

anterior perquè al final encara que fos tard es trobaven els

recursos necessaris per fer front, no només als compromisos

anuals que hi havia damunt els pressuposts sinó tots aquests

extres que cada any, cada any dins la legislatura passada ens

trobàrem un desastre i hi férem front.

I li he de dir una altra cosa, que excepte petitetes ajudes per

temes de les vaques boges, per exemple per la sequera no

tenguérem cap ajuda de l’Administració central, per la llengua

blava quasi cap ajuda. És a dir, tot ho vàrem haver d’assumir i

nosaltres som una comunitat, la més solidària de l’Estat amb les

altres autonomies, som la que relativament aporta més i aquests

4 anys jo li he de dir que ens hem trobat amb la insolidaritat de

l’Administració central governada pel Partit Popular. Supòs

que a vostè no li passarà això, però a allò que no hi ha dret és

perquè no hi hagi afinitat política entre una Administració i una

altra, els ciutadans en surtin perjudicats.

Res més, veim que ja em volen cridar l’atenció. No es

preocupi, crec que vostè ho farà bé, ho ha fet bé la primera

vegada i li reiteram el nostre compromís de colAlaboració ara,

li torn deixar ben clar que la nostra feina és fiscalitzar,

comprovar que vostè no margini ningú, no tenim perquè

dubtar-ho que ho faci, però ja li dic que ho hem de fer. Trobarà

que li demanarem, li farem preguntes que vostè considerarà

impertinents, però les hi hem de fer. Li demanarem

documentació perquè sinó no ens guanyaríem el jornal i ens

l’hem de guanyar, no ho troba?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera, veig que de la meva intervenció i ha cridat

l’atenció, s’ha quedat especialment o exclusivament amb

l’expressió punyalades traperes i és cert. I vostè diu que si feim

les coses amb la cara alta i posant les coses damunt la taula no

hauríem de parlar de punyalades traperes.

Miri, jo crec que li he dit més o menys les mateixes paraules

en la meva primera intervenció. Li he dit que en aquest sector

que té molts problemes i que necessitam que recuperi la

confiança en el futur, cosa que no ha pogut fer amb el suport a

aquest Govern en els primers mesos de la legislatura, se li ha

d’anar de cara li he dit jo i vostè diu si anam amb la cara alta.

Bé, podem estar d’acord. A més, li he dit amb la participació,

vostè diu posant les coses damunt la taula. D’acord, posant les

coses damunt la taula, amb el sector assegut a la taula i no farà

falta que parlem més de punyalades traperes, o d’una altra

expressió semblant. Però també li diria que si vostè vol seguir

mantenint aquest talant amb el que ha començat el seu mandat,

jo li he de reconèixer i alabar, però si vol seguir podent

mantenir aquest talant no permeti que li facin més el que li han

fet amb les cambres agràries en aquesta llei d’acompanyament

perquè vull creure que això no és una iniciativa seva, conscient

d’allò que estava fent, això li ho ha fet algú i l’han ficada dins

un embolic perquè l’ha duita a pegar una punyalada, i si no li

sembla bé la paraula, podem buscar un sinònim més suau, al

sector.

Una vegada més des del Govern s’ha actuat d’esquena al

sector en temes molt importants. A més en un tema en el qual

hi tenen un projecte de llei redactat, és un clam del sector la

necessitat de redactar una llei de cambres. Per tant, ho facin, ho

facin bé, ho facin amb transparència i ho facin, com diu vostè,

posant les coses damunt la taula amb el sector assegut a la

taula, duent la llei aquí, farem un debat parlamentari. Però no

es pot quedar només amb una part de les coses, si vostè segueix

permetent que li facin coses com aquestes acabarà malament

dins el sector i prengui nota dels seus antecessors.

Després diu: “no es preocupin per la legalitat i per la

transparència...”. Miri, amb tots aquests antecedents ens

permeti que estiguem preocupats, per què? Perquè el tema de

la legalitat especialment en gestió de subvencions en

agricultura que bona part dels fons que vénen són fons

europeus i vostè supòs que sap com les gasten a BrusselAles

amb les inspeccions de la gestió que es fa dels fons europeus.

Per tant, si com ha dit el Sr. Sampol, que jo no ho havia

apuntat, però que és ben cert, si la certificació que s’ha fet un

bon ús d’aquests fons ho fa un òrgan no competent, o no

autoritzat, o no sé quina paraula ha utilitzat, seria molt trist que

els pagesos de les Illes Balears haguessin de tornar sous

cobrats, però encara seria més trist i que vostè hauria de saber
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quines són les penalitzacions que cauen a l’estat membre i a la

comunitat autònoma com a conseqüència de fer un mal ús del

fons.

Per tant, la legalitat és molt important, és imprescindible per

suposat, jo crec que és una cosa que s’ha de menester dir en

aquesta tribuna i per suposat és important la transparència. I

vostè ha dit “no es preocupin que hem fet allò que la llei ens

permet”. Home d’entrada jo ja puc afirmar que allò que la llei

no permet és usar endeutament per fer despesa corrent, això

d’entrada. Però si aquest endeutament evidentment és un

endeutament propi de la comunitat autònoma, per tant, aquí no

manejam fons europeus que no estan sotmesos al control de

BrusselAles, però estaran sotmesos al control dels organismes de

la comunitat autònoma en aquest cas perquè ja les tenim. Però

especialment és greu quan manegem fons europeus.

Per tant i en resum Sra. Consellera, no vull aclaparar-la més

en aquesta primera intervenció meva, però si em permet un

consell d’aquest modest diputat i portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, segueixi pel camí de la rectificació

amb algunes actituds de la seva conselleria no permeti que

passin més coses com allò que ha passat amb les cambres

agràries, cridi el sector, compti amb el sector, vagi de cara amb

el sector, vagi de la mà del sector i insistesc, si ho fa així,

trobarà també la nostra colAlaboració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, moltes gràcies per la

colAlaboració que brinda i tendrem en compte..., totes les

vegades que faci falta parlarem i totes les vegades que faci falta

estarem en contacte amb el sector i amb vostès. Però hem de

governar nosaltres, això no vol dir que no puguem discutir unes

postures, però tal vegada anam al mateix fi i vostès ho farien

d’una manera i nosaltres ho feim d’una d’altra. I com que crec

que fa molts d’anys que ens coneixem i també algun diputat

aquí em coneix, sol defensar allò que pens i allò que crec que

és per a un bon fi i jo crec que serem capaços d’entendre-nos

El tema de les cambres agràries, Sr. Tur. El patrimoni de les

cambres agràries no desapareix, simplement es farà jo crec una

gestió correcte. Això es volia dissoldre per decret i el Consell

Consultiu va dir que havia de ser mitjançant una llei, molt bé,

ara ens asseurem i farem el decret o el plantejament de veure

com repartim o com es dóna tot aquest patrimoni de les

cambres agràries. I com no pot ser d’altra manera, asseurem els

pagesos, tots i ens asseurem les vegades que facin falta fins que

estiguem d’acord amb un repartiment just, sempre hi haurà algú

que discreparà, és impossible que tothom estiguem dins la

mateixa línia. Però no es preocupin, asseurem tots els pagesos

i entre tots treurem el camí perquè no hi hagi injustícies en el

repartiment d’aquest patrimoni.

M’ha parlat el Sr. Sampol, jo pas d’un cap a l’altre, però

vos ho diré tanmateix. M’ha parlat el Sr. Sampol de què quan

vostès varen entrar també hi va haver flecos de pressuposts,

però és que n’hem trobat molts aquest pic. Jo l’altra vegada no

hi era, però ara li puc assegurar que hem hagut de fer l’espès

per tapar forats, però estan tapats eh? Per tant, en allò que hem

d’anar i en allò que aniré és que els que realment estaven

esperant que tapéssim els forats siguin els que ja ho tenen. Vull

dir que els pagesos, els ramaders i els pescadors en aquest

moment crec, amb allò que hi havia anteriorment, podrem

començar el 2004 amb els pressuposts que s’aprovaran aquests

dies en aquest Parlament. Per tant, crec que és una passa bona

i crec que és una passa que per tenir el sector en pau,

tranquilAlitat i ajudar-los en allò que faci falta.

I crec que no he de dir res més, o si troben que els he de dir

alguna cosa més, m’ho diguin i ja diré el que hagi de dir. No sé

si romp les regles Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Un poquet, idò ja està bé. No necessit més temps Sr.

President. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn en contra té la paraula el

Sr. Josep Mayans del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair el to sincer,

franc i pròxim de la consellera i també agrair als portaveus del

Partit Socialista i del PSM l’oferta de diàleg, consens i de feina.

Ja que s’han agrupat les esmenes a la globalitat i totalitat i la

consellera ha repassat un poc la totalitat, ara citaré només

algunes coses referides a aquestes esmenes.

Jo crec sincerament que sí responen a les necessitats socials

de les Illes, sí que responen a les necessitats reals de les Illes,

com diuen PSM i PSOE i jo simplement he fet allò que em toca

fer com a diputat del grup parlamentari que dóna suport al

Govern en aquest aspecte concret dels pressuposts. M’he

estudiat els pressuposts que ha presentat la consellera, m’han

semblat correctes, que responen a les necessitats reals i socials

de les Illes i també he vist que la majoria de les propostes, de

les ajudes de les partides ja existien el 99, el 2000, 2001, 2002

i 2003. Algunes s’han mantingut, algunes s’han dotat perquè no

n’hi havia prou i algunes s’han creat novament evidentment per

plasmar les idees del nou equip de Govern. Per tant, si aquestes

pressuposts no són reals ni responen a les necessitats reals de

la societat, com diuen els portaveus que m’han precedit,

tampoc ho han estat durant aquests anys i no crec que sigui així,

crec que durant aquests anys han respost a les necessitats

socials i reals de la societat de les Illes.

Tal vegada i com ha dit la consellera una cosa sí li puc

reconèixer, no són tan reals com nosaltres voldríem perquè hem
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hagut de fer front a una situació que ens trobàrem, com molt bé

ha explicat la consellera. Amb aquesta afirmació no estam

cobrint les esquenes per si la cosa no va bé, de cap manera. Jo

crec que aquests pressuposts donen sortida a la situació que ens

hem trobat i marquen camí de manera optimista cap al futur.

També vull afirmar que aquests pressuposts a part de ser

reals, a part de donar sortida i solució a les necessitats, també

s’avancen als problemes que puguem trobar i com ho fan? Com

molt bé ha dit la Sra. Consellera ho fan anticipant-nos a les

possibles inquietuds, possibles handicaps, possibles necessitats

que tenguem quan s’aprovi, o quan entri en vigor la política

agrària comunitària que serà l’any que ve. I uns dels aspectes

allà on s’ha fet un gran esforç i estic segur que es seguirà

treballant ha estat en la tramitació dels expedients de les ajudes

i de les subvencions, reestructurant la conselleria i fent més àgil

i més ràpida la concessió d’aquestes ajudes i la tramitació

d’aquests expedients. 

Dins el món de la indústria agroalimentària, dins el món de

l’agricultura, de la pesca, de la ramaderia, com els portaveus

supòs que també saben i en aquest aspecte em donen suport,

donar una subvenció quan fa falta és vital, no podem donar una

subvenció al cap d’un any o al cap de dos perquè segurament

el que la necessita ja no tendrà el negoci o la iniciativa que

anava a muntar, o bé si la té ja no li farà falta, la rebrà

igualment evidentment. Això també es pot aplicar es pot aplicar

a les subvencions que un demana com a ajuda complementària

a activitats ja existents. Si l’activitat ja és existent també li farà

falta per complementar, per modernitzar, per planificar la seva

instalAlació en l’activitat. Però si la demana realment és perquè

li fa falta i quan abans li donem millor. Com vaig dir en

comissió i com ha dit també la consellera, el control d’aquestes

subvencions serà transparent, serà eficaç i supòs, n’estic segur,

que compliran tots els criteris de legalitat exigibles.

Sobre les esmenes que s’han proposat i ara ja passam a les

esmenes parcials dins el debat de globalitat, les esmenes que

proposaven accions a càrrec del fons de contingència, no hi

entraré perquè els companys que m’han precedit ja ho han

argumentat. Sobre les esmenes que proposen algunes accions

concretes i que també es poden acollir al Pla de

desenvolupament rural, tampoc hi entraré perquè ja les vaig

argumentar en comissió. I entraré ja a les esmenes que s’han

presentat i que sí nosaltres havíem previst partida

pressupostària dins els pressuposts d’Agricultura, ja les vaig

citar però ràpidament les repassaré. 

Respecte l’esmena del PSM sobre beques per a estudis

relacionats amb el sector primar, hi ha una partida de 125.000

euros. Quant a projectes d’investigació, també l’esmena del

PSM, hi ha 75.000 euros. L’esmena del PSM, Institut de

Recerca i Formació Agrària i Pesquera hi ha 250.000 euros.

L’esmena també del PSM ajuts a fires i certàmens ramaders als

ajuntaments hi ha una partida de 114.162 euros.

Referent a l’esmena del PSOE de donar solució al

tractament de residus carnis i l’eliminació de (...) a cada una de

les illes hi ha 313.000 euros. I ajuntat dues esmenes del PSOE,

una que diu promoció del formatge de Maó de denominació

d’origen i l’altra ajuda als consells reguladors de denominació

d’origen per a la promoció dels productes hi ha 600.000 euros.

Per a la construcció d’un laboratori a l’estació d’aqüicultura,

que és una esmena del PSOE, hi ha 782.0000 euros. I finalment

l’esmena del PSM ajuda a confraries de pescadors, hi ha

228.354 euros.

He deixat dues esmenes allà on les proposaré dues

transaccions, dues modificacions. Una esmena és l’esmena del

PSM la núm. 4033, relativa a ajuts a associacions i

organitzacions professionals agràries. En comissió i ho repetiré

ara vaig dir que dins SEMILLA hi ha una partida destinada per

a aquest concepte de 150.000 euros. Vostès ens proposen donar

de baixa 150.000 euros de la partida 44006 i donar d’alta

aquests 150.000 a la 48000. Nosaltres li proposam una

transacció en el següent sentit: donar de baixa 75.000 euros del

subconcepte 77000 i donar d’alta aquests 75.000 euros dins el

subconcepte 48000. Per tant, com quedaria? Els 150.000 de

SEMILLA quedarien igual i hi afegiríem els 75.000 euros que

ara estarien dins la conselleria. Per tant, per a aquest concepte,

o per a aquesta acció o línia hi hauria 225.000 euros.

Una altra transacció que els volem proposar és l’esmena del

PSOE núm. 3858, relativa la millora de les instalAlacions de la

cooperativa agrícola de Sant Antoni de Portmany a Eivissa dins

el projecte de suport a la ramaderia semi-extensiva. Ens

proposen donar de baixa 540.000 euros i donar d’alta també

per a aquest fi. Nosaltres hi proposam una esmena de

substitució, no d’afectació, donant de baixa 200.000 euros de

la partida o del subconcepte, crec que es diu així, 77000 i donar

d’alta dins el subconcepte 77070. Li ho propòs així simplement

perquè d’aquesta manera no hi haurà problemes a l’hora

d’executar aquesta partida i així apareixerà dins el pressupost

amb el nom que pertoca. 

Li he dit 200.000 perquè per a l’any 2005 hi ha el

compromís de dotar amb més partida aquesta línia, aquest

concepte, aquesta acció. Per ara a nivell de redactar projecte,

a nivell de començar a executar alguna acció crec que és una

quantitat adequada, una quantitat òptima per començar a fer

feina en aquest projecte interessant i també he d’afegir que per

part del consell insular ja se’ns ha fet arribar una memòria, o un

avantprojecte, com li vulgui dir, que estam estudiant. Per això

aquesta transacció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé més que contrareplicar..., perquè

el conseller del Partit Popular crec que, a to amb el debat

anterior, no ha generat cap contradicció i per tant, no ha lloc al

debat.

Únicament pronunciar-nos sobre l’oferta de transacció.

Naturalment l’hem d’acceptar i que quedi clar que és per a

organitzacions, en plural, agràries, no fos cosa perquè després

un veïnat meu de Sant Joan m’hagués de convidar a sopar
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perquè li he passat aquests 75.000 euros. Per tant, acceptam la

transacció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sobre el

debat que havíem tengut abans entorn al compliment de la

legalitat i algunes qüestions que ens preocupaven als portaveus

que havíem intervengut, jo li he de dir sincerament que cada

vegada estic més preocupat per aquesta insistència que fan en

la necessitat d’agilitar la tramitació de les subvencions. Sens

dubte és necessari agilitar-les en el màxim de les subvencions

als pagesos o de qualsevol altra comunicació o tramitació amb

els ciutadans. 

Per tant, aquí tendran sempre el nostre suport, però és que

ara el portaveu del Grup Popular ja parlava de donar

subvencions al moment, ja només falta que afegeixin donar

subvencions a la carta i això lligat en què han passat els fons

pressupostaris a les empreses públiques i que sembla que pot

fugir del control d legalitat dels òrgans de l’Administració, ja

començ a estar més preocupat.

En qualsevol cas confiï en què només sigui una preocupació

d’aquest portaveu i que l’experiència ens demostri que era una

preocupació sense fonament. Vull creure que es farà pressupost

des dels principis de publicitat i concurrència que es farà la

tramitació administrativa dels expedients perquè si no fos així

ja seria el súmmum. Però al final sembla que donarem

subvencions al moment i a la carta.

Dit això, Sr. President, anunciar que acceptam aquesta

transacció que s’ofereix. Entenem que és un projecte important

que havia nascut amb la idea de poder-lo finançar en el 100%

perquè la cooperativa de Sant Antoni no té capacitat de tirar-lo

endavant per si mateix i que havia d’anar finançat per l’ecotaxa

en el 100%. Desapareguda l’ecotaxa si se’n fa càrrec la

Conselleria d’Agricultura, encara que sigui amb dues anualitats,

és absurd pressupostar el 100% en un exercici que no hi ha

capacitat de gastar-lo. Idò benvingut sigui.

Així que moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. En torn de contrarèplica té la paraula el Sr.

Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Al portaveu del PSM simplement agrair-li que acceptin la

transacció, supòs que no podia ser d’altra manera.

I al portaveu del PSOE, estigui tranquil que la

transparència, la legalitat i sobretot com diu vostè, l’anunci

amb termini, complint tots els requisits legals que s’estipulen

quan un dóna subvencions i quan fa l’anunci públic de cada

subvenció, igualment com els requisits que s’han d’emplenar o

omplir per optar a aquesta subvenció, estaran completament

clars, jurídicament informats i totalment legal. Estigui tranquil

en aquest aspecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Fixació de posició per part del Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds?

Per tant, hem acabat el debat.

Començam el debat número 19 de totalitat, secció 21

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i empreses 88

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears i societat

pública 01 Fires i Congressos de Balears SA.

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena presentada

pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds a les

seccions incloses en el present debat i per la qual cosa té la

paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena a la

totalitat se’ns va ocórrer presentar-la comprovant que en

l’apartat d’energia hi havia una reducció pressupostària en

relació a allò que eren els pressuposts d’enguany. I també

perquè tenim discrepàncies serioses amb allò que és la política

energètica que es fa des del Partit Popular, encara que bona

part d’aquesta política energètica es fa a altres àmbits i no en

els pressuposts de la comunitat.

La veritat és que plantejàrem aquesta esmena bàsicament

per aquest motiu, en l’apartat de comerç i indústria hi ha unes

polítiques continuadores i uns pressuposts bàsicament

continuadors, això sí amb un augment molt reduït, que

descomptada la inflació podríem considerar una reducció

també. Evidentment hi havia possibilitats d’afinar una mica més

i fer esmenes concretes. Donat que el nostre grup és petit i no

arribam a tots els llocs, no hem estat capaços de preparar amb

temps les esmenes parcials corresponents i davant aquesta

situació ens plantejàvem si retirar l’esmena de totalitat o fer una

mínima explicació, que és allò que finalment hem optat.

O sigui que és plantejada perquè tenim discrepàncies amb

allò que és la política energètica del Partit Popular i perquè

observam una reducció pressupostària important. Però tampoc

voldríem provocar, ara que anam bé de temps i no espenyar-ho,

una resposta exhaustiva del conseller que ja sabem que té

capacitat per fer llargues explicacions i explicar aquesta

situació, ens adherim a les esmenes presentades tan per part del

Grup Parlamentari Socialista com pel Grup del PSM-Entesa

Nacionalista que s'han treballat una mica més aquesta part del

pressupost. Per la nostra part res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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En segon lloc, passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat. Té la

paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, així com he començat

l'anterior intervenció dient que la consellera d'Agricultura i

Pesca tenia els pressuposts que haguéssim volgut, a vostè, Sr.

Conseller d'Indústria, Comerç i Energia, no sé si per aquest

ordre, l'acompany en el sentiment, perquè no li ha anat gaire bé,

a vostè amb els pressuposts. Si bé es pot dir que més o menys

hi ha la mateixa quantitat global que l'any anterior, pel que són

polítiques concretes, i les polítiques concretes bàsicament a la

seva conselleria són la possibilitat de donar incentius, com li

agrada dir a vostè, a les empreses, ha disminuït, i molt, la

capacitat de fer política. De tal manera que, segons els nostres

càlculs, hem fet una operació, llevar la Direcció General

d'Economia, que està a Hisenda, i extreure del seu pressupost

el que és la Direcció General d'Energia, i veim que per al que

són polítiques concretes de Comerç, Artesania i Promoció

Industrial, vostès disposarà d'1.433.000 euros menys que el que

constava al pressupost del 2003. El que són incentius directes

a empreses baixa prop de 800.000 euros, i el que són

programes d'ajuts a empreses mitjançant les associacions, li

baixa en 1.167.000 euros. Per tant, hi ha una sensible menor

capacitat de despesa.

Contràriament, vostè, del seu pressupost, augmenta les

transferències a empreses públiques de tal manera que Fires rep

una subvenció major de 450.000 euros i l'Institut d'Innovació

Empresarial rep una subvenció major que l'any passat, de

352.876 euros. És a dir que vostè dedica més pressupost a

empreses públiques, en detriment del que són els incentius a les

empreses. Clar, però el problema és que no ens trobam en el

debat anterior, perquè en el debat anterior, s'endeutaven les

empreses públiques per poder fer les polítiques que feien les

distintes direccions generals d'Agricultura i Pesca, però és que

vostè, a través de les empreses públiques no té possibilitat de

fer política.

Fires, tot i que fa un endeutament d'1.800.000 euros, no té

més capacitat de despesa i, sobretot,. no entenem per què Fires

augmenta més del 14% les despeses de personal, perquè Fires,

sense augmentar molt l'organització de fires, per què ha

d'augmentar un 14%? I em sembla que no li hem deixat cap

herència política, em sembla que tot el personal de lliure

designació va finalitzar el contracte, màxim el mes d'agost, per

tant expliqui'ns per què augmenta el 14% el capítol de personal

a Fires.

I a l'Institut d'Innovació Empresarial, té inversió zero. Per

tant, tot és capítol 1, capítol 2 i amortització de deute, deute

que no n'hi hem deixat més aquesta legislatura, al contrari, hem

amortitzat 600 milions de pessetes, però vostè té l'Institut

d'Innovació Empresarial sense la més mínima capacitat de

realitzar programes. I tot i això, augmenta un 7,7% les despeses

de personal. Si aquí no té pressupost d'inversió per fer

programes, per què necessita augmentar el capítol de personal?

Bé, tot això, aquesta menor capacitat de despesa directa que

té vostè per donar incentius a les empreses, ho ha intentat

justificar, i aquesta setmana mateix sortia una notícia a un mitjà

de comunicació, anunciant que vostè deixaria de donar ajuts al

cent per cent com feia l'anterior govern. Aquí, avui he

d'aprofitar per desmentir-lo. No només és totalment fals que es

donassin ajudes al cent per cent, sinó que, permeti'm que li

digui, és una irresponsabilitat per part seva anunciar això

públicament, perquè a part d'aquestes ajudes, si es donen dins

Objectiu 2 estan cofinançades per la Unió Europea, i només ens

faltaria que ara ens enviassin una inspecció, cosa trobarien, jo

estic segur que ho férem bé, però cosa trobarien, i, si no,

paperassa ens en farien moure. Per tant, vostè, primer és fals,

si li he d'explicar per què és fals, li explicaré.

Hi havia dues línies d'ajut, una, la convencional, mitjançant

una convocatòria pública a les ordres, on -parlam d'assistència

a fires- se subvencionava un percentatge del total del paquet, i

el paquet, què era?, el contracte d'un estand, la decoració

d'aquest estand, més les despeses d'hotel de les persones de

l'empresa que haguessin d'acudir a aquesta fira, més les

despeses de viatge. I hi havia una altra modalitat, i era, anava

dirigida especialment a les petites empreses que mai no havien

tengut l'ocasió de sortir a una fira a l'exterior i que la

conselleria contractava tot l'espai, que d'altra banda ens sortia

més econòmic que si el contractava cada empresa, tot l'espai

estava junt, fèiem la decoració, una imatge conjunta que

projectava a la vegada la imatge de les Illes Balears, i, al

contrari, les empreses es pagaven les despeses d'hotel i les

despeses de viatge. I, en algun cas, els sortia més car això que

no la via convencional de la convocatòria pública. Per tant, no

digui que pagam el cent per cent, perquè és fals. Pagàvem el

cent per cent del que era el contractar l'estand dins una fira,

però l'empresari es pagava el viatge i es pagava les despeses

d'hotel.

Quin objectiu tenia, això? Primer, fomentar accions

colAlectives, i segon, permetre que petites empreses que

individualment no tenien capacitats de sortir a fires, hi

poguessin sortir. I jo li he de dir la veritat, de tot el que hem fet

aquests quatre anys, és el que ens ha donat més bon resultat, de

tot, i sincerament em sabria molt de greu que s'interrompés un

programa que ha permès que els bodeguers sortissin

conjuntament i es donassin a conèixer dins el mercat espanyol

i europeu, que les empreses de pell fessin una acció colAlectiva

i fins i tot poguessin organitzar una passarelAla de més qualitat

que la que organitzava la mateixa fira, que el sector

agroalimentari acudís amb distints estands a la fira

agroalimentària més important d'Europa, crec jo, una de les

més importants, com és la de Barcelona, que les empreses de

disseny i moda poguessin sortir, el sector de la moda, que el

trobàrem a baix de tot, el sector de la moda d'Eivissa, unes 60

empreses tornaren anar a fires amb aquesta modalitat. Per tant,

vagi molt alerta a no interrompre aquest programa, perquè ha

permès que segurament prop de 150 empreses, petites

empreses, que mai no havien pogut sortir, han sortit a l'exterior.

A més de les mitjanes empreses convencionals, especialment

del sector del calçat, que ja històricament havien tengut ajuts i

assistien a fires internacionals. Per tant, l'he de corregir, no és

cert el que vostè va dir als mitjans de comunicació.
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En temes comercials, també li vaig sentit, a un sopar d'una

associació empresarial, li vaig sentir a dir que no pagarien

estudis, que totes les ajudes anirien directes als comerços. Bé,

si vostè li vol dir estudis, digui-li estudis, però aquí el que

intentàvem, havíem obert una línia que eren els plans de

dinamització comercial, coneguts, a Catalunya, per exemple,

han funcionat com a centres comercials a cel obert i, per tant,

era un tema ja inventat que ha funcionat, i aquí simplement el

copiàvem. I jo crec que al final les empreses, especialment les

empreses del comerç que reben unes ajudes modestes, entre el

12 i el 20% agraeixen més unes ajudes de caràcter colAlectiu

que permeten dinamitzar una zona o un municipi, que no rebre

un 12, un 15, un 20% d’una subvenció que els obliga a fer una

paperassa i que de vegades, tanmateix, no ho agraeixen. I,

sobretot, si, com, encara no he vist les ordres que vostè treurà,

però sembla que recupera la convocatòria a mitjanes empreses

del comerç. Sincerament, Sr. Conseller, subvencionar cadenes

de supermercats que tenen un sistema que cada supermercat és

una empresa distinta, no sé quin objecte té. Sincerament, amb

els pocs recursos de què vostè disposa, jo donaria prioritat a

incentivar accions colAlectives i, en tot cas, les microempreses

de les Illes Balears.

I finalment, perquè ja estic en vermell, li he de donar

l’enhorabona per haver aconseguit un acord amb els festius.

Però li he de recriminar l’actitud provinciana que vostè

demostra, perquè vostè té un instrument que és la Llei de

comerç, que el faculta a, si els sectors han arribat a l’acord de

pactar una obertura de 5 festius, simplement dictar 5 festius. I

vostè, amb la seva actitud provinciana, ha preferit estar subjecte

a l’ordre estatal, això sí, amb el compromís de les empreses que

no obriran els festius que han pactat no obrir, en lloc d’aferrar-

se a la normativa pròpia de les Illes Balears, que és una Llei de

comerç. Això tenia raó de ser quan no teníem uns instrument

legal, com és la Llei de comerç, i estàvem subjectes a la

normativa estatal, i aquí els vàrem dir “mirau, o vos posau

d’acord o vos fixarem uns festius que no vos interessin”, però

enguany, que teníem la Llei de comerç aprovada, vostè havia

d’haver estat un bon autonomista i passar de la normativa

estatal.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Té la paraula el Sr. Valentí Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Parlarem

d’indústria, i la situació de la indústria a les Illes Balears és

difícil, i és difícil no només pel cost de la insularitat,

fonamentalment hi ha dos factors que fan que aquest sector

sigui particularment dèbil, i són la tecnologia i el capital humà.

I si no s’hi fa res, la indústria continuarà perdent pes i

continuarà perdent ocupació. I si no s’hi fa res, acabarà com

l’agricultura, que d’aquí a uns pocs anys, acabarà sent un sector

residual.

Els mals que té la nostra indústria són pocs, però són

profunds. I els podem resumir en el següent. Primer, mala

situació tecnològica a les empreses, escassa formació del

capital humà, escassa inversió en recursos de recerca,

desenvolupament i innovació, i, finalment, pocs recursos per

rompre aquest monocultiu turístic de les Illes.

De recerca i desenvolupament, xifres consolidades de l’any

2001, font Institut Nacional d’Estadística, les Illes Balears són

la darrera comunitat, la darrera, en inversió de recerca i

desenvolupament a les indústries. Repetesc, la darrera. Hi

dedicam un 0,25% del producte interior brut, quan la mitjana

de les comunitats hi dedica un 0,96, quatre vegades menys,

aproximadament. La comunitat de Madrid, per exemple, hi

dedica set vegades més que nosaltres, però això, senyors

diputats, no és tot. Recerca i desenvolupament, inversió privada

en aquesta qüestió, quan la mitjana a nivell estatal és d’un 53%,

a les Illes Balears és d’un 16,1. Tornam estar a una tercera part

de l’esforç en referència amb el que fan els altres.

Un altre indicador important per veure quina és la situació

d’aquest sector, persones ocupades que es dediquen també a

recerca i desenvolupament a indústries. Tornam estar a la cua.

Tenim un pes d’un 0,6 de totes les comunitats, quan per

població ens tocaria tenir, per exemple un 2,14, per PIB al

voltant d’un 3, i si miràssim el VAP al voltant d’un 2,35. O

sigui, que tornam estar en un 30%, en indústria, en innovació

a aquestes indústries, en diferents indicadors tornam estar a un

30% del que ens correspon. Realment, una mala situació

industrial.

L’any 78 hi havia una mitjana de 52.000 persones ocupades

al sector industrial; en aquests moment, l’any 2002, la mitjana

és de 33.000. Per tant, això significa que quant a ocupació

també en aquest cas hem disminuït un 30%, una tercera part.

L’any 90, per exemple, la població ocupada en indústria era un

14,6, l’any 2002, un 8,56. I que ningú no es pensi que això es

deu que la productivitat s’ha incrementat, per què?, perquè si

miram en conjunt el sector, aquesta pèrdua d’ocupació també

va acompanyada d’una lenta i gradual disminució del pes

econòmic en el producte interior brut en aquestes illes. Fa tres

o quatre anys, el sector industrial, la seva importància dins el

PIB tenia dos dígits, i avui en dia està entre un 8 i un 9%, per

tant si no s’actua d’una manera ràpida i mediata, el que passarà

és que d’aquí a pocs anys estarem al 5%.

A més, es constata el poc interès industrial en el futur. El

Consell Econòmic i Social constata que el nostre sector

industrial és bastant dèbil, que està orientat a sectors que tenen

poc interès a R+D, és a dir per renovar-se, constatació informe

Consell Econòmic i Social. Però, per altra banda, no passa el

mateix a totes les comunitats autònomes, hi ha comunitats on

el teixit industrial fan esforços perquè es mantengui, fan

esforços perquè es renovi, perquè formen, ajuden a la

innovació molt més que aquí, evidentment moren un tipus

d’indústries i en neixen un altre tipus, però es fomenta la

inversió en tecnologia, es fomenta la inversió en investigació,

es fomenta en recursos humans la formació. I això té un resultat

concret. Es crea una nova dinàmica on es genera més ocupació

i més futur, però sectors on els salaris són bons, que ocupen

gent formada, que dóna una gran productivitat, que fa que

l’economia del país funcioni millor.
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No és aquest el nostre cas. El nostre cas, crec que els trets

de la nostra economia estan descrits, i vostès els coneixen

perfectament a través dels indicadors de l’Institut Nacional

d’Estadística. 

Però, a més a més, ara darrerament, també, un estudi del

Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, recent, amb un informe

prologat pel nostre president de la comunitat, constata també

aquestes qüestions. Primer, constata que tenim una economia

poc diversificada, monocultiu turístic que avui en dia ja té un

nom, així com hi ha la (...), ara li diuen “malaltia balear”. Com

a factor positiu, podem dir que un 2,14% de la població

d’aquest país genera més percentatge de producte interior brut,

però aquesta generació de riquesa té una altra cara de la

moneda, la productivitat, segons aquest estudi, és alta perquè

els sous són més baixos que els de la mitjana de l’Estat. I en el

cas de la indústria, d’acord amb una enquesta de salaris de

l’any 2000 d’aquest mateix estudi, diu textualment el següent:

“Balears ocupa la penúltima posició tot just per Cantàbria. Hi

ha un deteriorament relatiu del guany mitjana mensual dels

treballadors de Balears respecte de les altres comunitats”. I

continua: “Un argument raonable per entendre-ho seria que els

nivells de formació són sensiblement inferiors i que la

particular estructura productiva de les Illes ocupa treballadors

amb baixos nivells de formació vinculats a menors

retribucions.” L’any 2002 el cost salarial d’un treballador

d’indústria a Espanya era de 1.614 euros, 1.342 a les Illes

Balears, o sigui que els treballadors d’Espanya guanyaven un

20% més en mitjana que els de les Illes, segons aquest estudi de

BBVA.

Vinculat això al fet que el capital humà educatiu està molt

allunyat també de la mitjana estatal, segons el mateix estudi, les

hores treballades són superiors en mitjana per a les ILles que

per a la resta de l’Estat, i crec que això és el que acaba de

perfilar quina és la situació global del nostre sector industrial.

O sigui, una indústria amb capital humà poc format, que cobra

poc, que fa més hores que la resta, que no dedica a inversions

de recerca, desenvolupament i innovació, o sigui, una indústria

que no innova. I, al mateix temps, això no passa per tot, sinó

que veim que hi ha altres comunitats que no tenen aquests trets.

Per tant, a una esmena a la totalitat, què és el que hem de

plantejar? Cap a quin model anam amb aquesta política, cap a

quin model anam. Aquesta és la pregunta fonamental. I els

pressuposts que tenim avui aquí ens condueixen a una

continuïtat històrica que es va intentar rompre, i anam,

continuam anant d’allà on precisament hauríem de fugir.

Seguim amb la malaltia, amb el monocultiu, i no feim el

necessari, l’esforç que hauríem de fer per apostar per una nova

situació que a altres llocs ha generat molts de beneficis. Vull

recordar, per exemple, darrerament, el creixement del producte

interior brut a Estats Units, gràcies a (...)

Jo, senyors diputats, només voldria fer una reflexió. No

voldria pensar què passaria si un dia el turisme aquí, de veritat,

no de ploramiques, anàs malament, què passaria si hi hagués un

50%, per exemple, de davallada d’ocupació, on serien els

sectors alternatius. I ara, és precisament en aquest moment que

la cosa va bé, quan nosaltres hauríem d’invertir perquè no ens

passi això, hauríem de fer una política d’aposta, decidida i clara

per al futur, perquè la indústria de les nostres illes necessita

donar un major impuls a la innovació, donar una major

formació al capital humà i fomentar, des de l’administració, que

les indústries innovin i inverteixin més en recerca i

desenvolupament, i això és el que no preveuen aquests

pressuposts i és el que fa falta.

Jo, senyors diputats, ja sé quin serà el resultat, òbviament,

d’aquesta votació, però, com a mínim, vull que quedi

constància al Diari de Sessions que un dia hi va haver una veu

que malauradament va clamar al desert, una veu que no van

escoltar i que en el futur no valdran excuses, perquè

parafrasejant un líder polític molt conegut, la història, senyors

diputats, ens jutjarà, i si continuam donant l’esquena al futur,

amb aquests pressuposts, sincerament, la indústria camina

lentament  i gradualment, de cada vegada va a menys, anam a

un sector residual, i això significa, ens agradi o no, dur-la cap

al cementiri. Precisament per això, senyors diputats, presentam

aquesta esmena a la totalitat, per canviar aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller de

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

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona): 

Moltes de gràcies, Sr. President. No temin que no el llegiré

sencer, té 600 pàgines, i en tenc certa temptació, perquè avui se

n’ha fet algunes referència, i quan un fa referències a un text o

a un dictamen d’una institució com és el CES, val la pena

parlar de tot. De tota manera, començaré a contestar per ordre

d’intervenció dels portaveus.

He de donar la raó, en un aspecte, al portaveu d’Esquerra

Unida. Efectivament, hi ha una diferència entre el pressupost

d’energia de l’any passat i el d’enguany, calcul que són 58.000

euros. Que 58.000 euros siguin el motiu d’una esmena de

devolució dels pressuposts, està bé, cadascú presenta el que vol

i el paper ho aguanta tot, i jo ho respect, però em sembla que

alguna cosa hauria de ser, m’ofereixen ja els companys meus de

govern, aquesta diferència de 58.000 euros per si vostè

decideix retirar aquesta esmena, perquè, per suposat, si es

presenta una esmena és per un debat profund dels pressuposts

o bé per un motiu realment fonamental. Jo li respect, li admet

la possibilitat de presentar totes les esmenes que vulguin,

perquè el paper ho aguanta tot, però entendrà que per 58.000

euros discutir si s’han de tornar els pressuposts enrera, és una

miqueta curiós.

El portaveu del PSM m’acompanyava en el sentiment,

supòs que deu ser el mateix sentiment que tenia quan ell es

dedicava a administrar, abans que jo, Comerç i Indústria,

perquè són exactament els mateixos pressuposts. I li he de dir

una cosa, si sumam el pressupost total del 2003 era de 31

milions d’euros, i ara és de 32 milions d’euros. Hi podem

afegir, perquè a la compareixença de pressuposts no els vaig

informar de la quantia, però saben vostès que els recintes firals

que tenim pendents de fer es faran a través de Fires, es faran a

través d’endeutament i pugen els projectes a uns 60 milions
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d’euros, dels quals 30 és l’import que més o menys calculam

per al recinte firal de Palma que, com coneix molt bé el Sr.

Sampol, aquest és l’avanç que tenim que es va fer la legislatura

passada; per tant sumam una miqueta més de 32 milions

d’euros. La diferència és escassa, un 1,5%. Per tant, ens podem

consolar mútuament, si vol, perquè vostè i jo tenim el mateix

que teníem, però hi haurà bastant diferència en la manera

d’administrar aquests sous i, efectivament, en les prioritats.

Sí, Sr. Sampol, vaig dir a un sopar d’empresaris de comerç

que, efectivament, per a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia, quan parlàvem d’incentius, i li agraesc que en lloc de

dir “ajudes” digui “incentius”, perquè crec que és ver que hem

de dir incentius econòmics i no ajudes, nosaltres no donam

almoina a ningú, nosaltres ajudam, donam incentius a qui

arrisca el seu capital, el seu patrimoni perquè la nostra

comunitat tengui més riques i més llocs de feina, i crec que això

mereix un reconeixement. Per això dic incentius i no dic

subvencions o ajudes.

Idò bé, deia que la prioritat absoluta d’aquesta conselleria

és ajudes als empresaris, incentius econòmics als empresaris, i,

a més, amb infraestructures. Aquests són els dos criteris

prioritaris d’aquesta conselleria. I efectivament vaig dir que

menys estudis, com a exemple, però ja em val, menys estudis

i més ajudes als empresaris, i recordarà que tots hi estaven

d’acord i que aplaudirem molt contents, alguna cosa hi deu

haver, és un criteri completament diferent del plantejament que

tenen vostès. Jo el respect, però el criteri d’aquest govern és

donar ajudes als empresaris, incentius -perdoni- als empresaris,

sobretot això, i les infraestructures. Les infraestructures és

claríssim, i li diré per què. Miri, és molt possible, i vostè n’és

tan conscient com jo i supòs que com tots els diputats d’aquesta

sala, que l’ampliació europea no ens afavorirà des del punt de

vista que en el 2006 `puguem prorrogar la situació que tenim

respecte del mapa d’ajudes; la situació no és precisament molt

optimista ni és per tirar coets. Això significa que d’aquí a pocs

anys, es revisarà aquest mapa d’ajudes i significa que tenim

molts de punts perquè siguem exclosos d’aquest mapa d’ajudes,

com moltes comunitats d’Espanya. Significa, a més, que

tendrem un període transitori de molts pocs anys, però que, a

partir de llavor, ja s’hauran acabat aquests ingressos que en

aquest moment tenim de la Unió Europea. Si no hi ha una

política decidida, de creació d’infraestructures, de comerç i

també d’infraestructures en indústria, ens trobarem que dins un

parell d’anys no tendrem res. Crec que hem de primar les

inversions que tenen perdurabilitat. Per això tenim aquestes

dues prioritats: incentius econòmics als empresaris, directes,

ajudes o inversions en infraestructures.

A més, és rigorosament cert que vaig dir també que

pensàvem donar ajudes al que es denomina centres comercials

oberts, però que no pensàvem donar les ajudes que es donaven

als sous dels gerents dels centres comercials oberts. Ahir vaig

dir, i ho mantenc, perquè crec que és l’important, que això que

deia vostè que hem d’intentar agrupar els comerciants,

completament d’acord, per això el Govern posarà tot el que

pugui per ajudar a pagar precisament totes aquestes

infraestructures i tots els incentius que necessiten els

comerciants per renovar i per adaptar-se a aquest centre

comercial obert, però si el centre comercial obert és tan

interessant com es diu, que ho és, no crec que tenguin cap

inconvenient si necessiten un gerent, els mateixos empresaris

l’aportin. Aquest és el plantejament. Sí que és ver que el

projecte que té la conselleria és crear un organisme que serveixi

de coordinació de tots aquests centres comercials oberts, allà

on estiguin representats, a través de la fundació de comerç les

patronals més importants i, si fa falta contractar tècnics

exteriors perquè nosaltres no tinguem gent prou preparada per

a això, prestar serveis d’assessorament a tots els centres

comercials oberts, perquè sigui també aquest organisme, d’una

manera independent el que prioritzi aquests plans d’actuació

comercial. Però no que ens dediquem a fer plans d’actuació

comercial que en aquest moment, vostè els coneix quasi tan bé

com jo, perquè n’hi ha alguns més però que vostè coneix, que

al final estan fets per fotocopiadora, i tots diuen exactament el

mateix. I quan venen i et diuen, miri, li diré a vostè, farem un

pla d’actuació comercial de tal municipi, x, abans d’acabar ja

sabem quines són les conclusions, són totes les mateixes. Si al

final ha de ser així, que hi hagi un organisme tècnic que es

dediqui a organitzar on és que tenim més necessitats i a

prioritzar aquestes zones en les quals s’ha d’invertir.

Vostè me diu o me reprèn perquè hem donat, o jo he dit

públicament o he anunciat que no donaríem ajudes del cent per

cent. No és exactament així, jo no vaig anunciar-ho, a mi me

varen venir a preguntar i jo vaig dir que no donaríem ajudes de

cent per cent. I ha fet una explicació que, clar, com que ha dit

el que ha dit al debat anterior, sobre els controls pressupostaris

i sobre els controls dels fons, llavors ha hagut de fer-ho venir

bé. Escolti’m, miri, jo l’únic que veig és el següent: el Govern

de la comunitat autònoma a la legislatura passada tenia una

línia d’ajudes públiques, una línia d’incentius públics, a la qual

es podia acollir tothom; però llavors, i a més amb uns criteris

i un número determinat d’inversions elegibles, que es diuen

així, de despeses que es van ficant, no hi ha un paquet tancat

per a l’ajuda; vostè va presentant, l’empresari presenta els

justificants o presenta les solAlicituds en funció del que

necessita. Molt bé, paralAlelament resulta que a través d’una

empresa pública -el que abans criticava a agricultura aquí es

feia- es contracta directament un estand i llavors segueix

gratuïtament a una sèrie d’empreses determinades, un grup,

però no hi van totes les que volien anar a la fira, no, no. A mi

m’han vengut empresaris a dir que no hi han pogut anar. I,

primer de tot, això ha creat un desequilibri, ha creat una

situació d’enfrontament dins el mateix sector, puc parlar-li de

pell, puc parlar-li de sabates i fins i tot de moda, però que, a

més, Sr. Sampol, vostès amb aquesta cessió de l’espai

subvencionaven d’una manera encoberta el cent per cent d’un

cost elegible. I això és el que no es pot fer.

Com és molt natural, són criteris. Vostè considera que sí, jo

consider que aplicant l’article 6 del Codi Civil té un nom i que

no es pot fer. Jo he dit que aquest tipus d’actuacions no les

farem, vostè, si fos conseller, les faria, bé, forma part del debat

polític. Això no significa que la conselleria no pugui o, millor

dit, l’empresa pública no pugui contractar, perquè surti més

barat, les empreses que vagin en grup. Però les empreses no

tendran cessió gratuïta i les empreses pagaran l’estand, la part

que les correspongui. I tendran l’ajuda que correspon a través

de les ordres públiques d’ajuda, que hi ha lliure concurrència

i que hi ha transparència i que són públiques; perquè la cessió

que feien a través de l’IDI no hi podia anar qui volia, hi anaven

els que se seleccionaven i quan s’havia acabat el lloc no n’hi
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havia més. Doncs, a mi no me pareix bé i li dic, i lament que

vostè no ho trobi bé, però és una manera de fer les coses

completament diferents unes de les altres.

Sí que és ver, i estic repassant una mica les notes del que

me deia, que també pareix que critica les transferències a

empreses públiques. Miri, llevat d’una transferència que feim,

crec que són 240.000 euros exactament, ara no sé la quantitat

que va a l’IDI per acabar d’adquirir els terrenys del polígon

industrial de Porreres, la resta de transferències són per cobrir

les amortitzacions dels dos darrers anys que no s’havien pagat,

del deute vigent de les empreses, dues. Clar, és una política,

dues, a mi me’n reclamen dues, i és una política bastant

espavilada, resulta que deixam de pagar els bancs i els doblers

que hem de pagar als bancs els invertim o els gastam en atenció

als ciutadans, i això va molt bé. Però arriba un dia, a mi m’han

ensenyat que les lletres i els crèdits es paguen, sap? I els bancs

no respecten si és administració, no distingeixen si és

administració o és particular, reclamen; clar, i aquestes

amortitzacions que no s’han pagat aquests dos anys, doncs ara

les hem de pagar, natural, lògic. I a més, ja li dic, que estam

intentant renegociar el deute per veure si ho podem pagar més

bé, més a llarg termini i abaratir els costs, però d’aquí surten

aquestes transferències. Ja m’hagués agradat a mi aquests

doblers poder-los dedicar a una altra cosa, però miri les he de

dedicar a aquestes transferències, millor dit, a cobrir aquestes

amortitzacions.

Finalment, li agraeix l’enhorabona que m’ha donat per això

dels festius; que me digui que és una actitud provinciana, vostè

mateix. Jo el que li diré és una cosa, a mi, jo no he, i vostè ho

sap, de demostrar si som autonomista o no, sí que ho sap i ho

sap bé, ho sap bé. Ho sap bé perquè no fa molt de temps, i a

una època que tal vegada, si vostè se’n recorda, no era

precisament la més bona, almenys personalment, des d’aquí

dalt li vaig fer una proposta que va solucionar el problema de

la moratòria de grans superfícies; tal vegada se n’ha oblidat,

però això va ser enfrontant-se als criteris de l’Estat central, tal

vegada se n’ha oblidat. Per tant, miri, jo no he d’anar cada dia

a fer el paperet, a mostrar si som autonomista o no; jo el que li

diré és que quan tenc la responsabilitat de Govern procur actuar

amb prudència; i jo, aixecar una bandera per ser més guapo i

ser més autonomista que la resta, a mi no me preocupa això, jo

no he d’acreditar res, jo el que he de procurar és que el sector

no tengui problemes. I en aquest moment tenim una llei

autonòmica que no posa cap límit quant a diumenges i festius

per obrir, ni un, no diu se’n poden obrir dos, deu, dotze o vint-

i-quatre, no ho diu, per tant estic complint rigorosament i

estrictament la llei autonòmica. I tenim, i vostè ho sap molt bé,

un recurs d’inconstitucionalitat a una sèrie d’articles de la Llei

de comerç que jo crec que allò prudent és esperar que es

pronunciï el Tribunal Constitucional i llavors ja veurem què

diu, i segons el que digui actuarem, però mentrestant no tenim

cap necessitat cada any haver d’estar amb plets als tribunals.

Tal vegada a vostè el diverteix, és un bon argument venir

aquí i sobretot dir, au, els de Madrid ens encalcen, els de

Madrid ens maten, els de Madrid ens persegueixen, perquè no

ens deixen fer això. Però si podem fer el mateix, per què hem

d’anar a cercar enfrontaments absolutament innecessaris i

estèrils, aquest és el problema, estèrils? Clar, jo, si m’he

d’enfrontar ha de ser qualque cosa que valgui la pena, quan

vàrem fer la moratòria de grans superfícies ho vàrem fer i ens

va tenir al seu costat, vostè era el conseller, i tot el Grup

Parlamentari del Partit Popular li va donar suport. Per tant,

quan fa falta ens hi posam, però per fer teatre no.

He de remarcar, i vull passar al portaveu del Partit del Grup

Parlamentari Socialista, que cap dels dos portaveus ha parlat

d’energia, no sé si és perquè no han tengut temps o perquè

estan contents de com van les coses, d’aquesta professió que

hem tengut recentment d’incorporar al Pla energètic nacional

el sistema de proveïment energètic de les Illes Balears i que per

tant, com que ja els ho havia comentat i crec que és un bon

senyal i estic molt content, perquè crec que aquest tema s’ha de

dur consensuat i crec que hi ha al Pla energètic de les Illes

Balears molts, el 90% dels temes, que hi podem estar d’acord

i que val la pena que en el futur energètic de la nostra

comunitat hi estiguem d’acord. Per això, els agraeix aquesta

omissió que interpret en aquest sentit.

I jo he de felicitar, sincerament, l’exposició del diputat Sr.

Valenciano, que ha tengut aquí, jo el felicit. La llàstima és, Sr.

Valenciano, que aquestes idees i aquestes paraules no les

hagués tengut de l’any 99 cap aquí. Clar, no, és que hagués anat

molt bé, tal vegada nosaltres no governaríem, això, tal vegada,

ha anat bé així; però és que si vostè el que ha dit aquí avui

sobre els problemes de la indústria, clar, estam parlant que som

la darrera comunitat autònoma en recerca i desenvolupament,

a l’any 99 no ho érem -estàvem endarrera, eh?, aquí no ens hem

de tirar globus, però no ho érem els darrers, ara sí. A l’any 99

el PIB, el creixement era d’un 7,1, si mal no record; a l’any

2002, aquest mateix llibre de dades que vostè manejava diu que

és el 0,8; és una petita diferència, quasi 7 punts. Clar, i durant

aquest temps nosaltres no érem al Govern, el Partit Popular no

era al Govern. Jo coincideix amb vostè, em permetrà, ha tengut

vostè una expressió molt bona, que deia que a l’Informe del

BBV que tenim una economia poc diversificada, això no

importa tenir cap informe del BBV, però deia que aquesta falta

de diversificació, doncs deia que tenim la malaltia balear. Sr.

Valenciano, crec que aquesta malaltia balear aquí ja comença

a passar, hi ha d’altres comunitats que ara la comencen a tenir.

Jo els desig que no s’ho passin com aquí, que no tenguin (...)

que hem tengut aquí. Però, ja que vostè ha fet aquestes

propostes, que jo comparteix i li don la raó, esper que ens ajudi

a llevar-nos aquesta malaltia.

Jo estic completament d’acord que és necessari millorar en

formació, no només en indústria, Sr. Valenciano, en indústria,

en tots els sectors, en indústria, en comerç, és una de les

queixes més grosses o un dels problemes més grossos que

manifesten els empresaris. I jo crec que anam per bon camí,

serà necessari que ens ajuntem els empresaris, el sector

empresarial, la conselleria que són els responsables, la

Conselleria de Formació, millor dit, la Conselleria de Treball

i la Conselleria d’Educació, per intentar que tota la formació

que es dóna avui als joves s’adapti als mercats de treball. Clar,

quatre anys que no s’actualitzin aquests temes de formació fa

que moltes vegades hi hagi desfases. Hem d’intentar-ho això,

ho hem d’intentar, precisament els alAlots que avui estudien

plans de formació professional, com qualsevol altre tipus de

formació, tenguin una formació que quan surtin puguin trobar

feina i que els empresaris puguin contractar. Perquè en aquest

moment el problema que tenim és que hi ha joves que poden
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tenir una formació magnífica, però que no és adequada a les

necessitats del mercat, i tenim a l’altre costat uns empresaris

que no tenen gent a la qual colAlocar, sobretot a les indústries

tradicionals. Perquè clar, aquí hem de diferenciar les indústries

emergents que tenim en aquesta comunitat, que n’hi ha, i que

precisament, vostè diu que hi ha una mala situació tecnològica,

però precisament és en el món de les tecnologies on Balears

està pujant i hi ha empreses significatives, empreses importants

i que fan una feina magnífica, aquestes funcionen. Allà on

tenim problemes seriosos, bijuteria, pell, sabata, és on

necessitam més formació i necessitam que l’empresari digui a

l’administració què és el que necessita, que és el que no ha

passat fins ara, perquè, si no, no tendríem aquests problemes.

Cert, Sr. Valenciano, que hem de millorar el Pla de recerca

i desenvolupament. Lament que ahir no pogués escoltar les

paraules del conseller responsable en aquesta matèria, que és el

Conseller d’Economia, Sr. Ramis d’Ayreflor, on explicava a la

cambra que en aquests moments tenim vigent un pla, que és de

l’anterior legislatura, d’aquella que ningú sap qui ha governat,

perquè ningú se’n fa responsable, i que fins al 2004 tendrem

aquest pla; que a Madrid s’ha aprovat el Pla de recerca i

desenvolupament, que el Govern treballa en un Pla de recerca

i desenvolupament i que intentarem lluitar per millorar aquesta

mancança, esper que entre tots perquè vostè aquí manifesta

aquesta necessitat.

I és cert que ens hem de demanar cap a quin model anam.

Vostè ens diu que presentam uns pressuposts de continuïtat

històrica que es va intentar rompre. I de quina manera es va

intentar rompre aquesta continuïtat, i així ens ha anat, Sr.

Valenciano, fixi’s, li donava les dades, del 7 al 0,8. Això, en

realitat és que nosaltres intentam recompondre, i si vostè

llegeix o ha escoltat els objectius de la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia, els objectius d’Economia, veurà, tant a les

compareixences prèvies que hem fet per explicar el programa

de govern, per explicar els pressuposts i aquí altres vegades, se

n’adonarà que coincideixen quasi lletra per lletra amb les

propostes que fan sobre aquestes qüestions amb la memòria del

CES per a l’any 2002, són pràcticament les mateixes. I per cert

no puc sostreure’m de parlar, quan fa la proposta d’energia, que

parla de les necessitats de liberalització del sector que s’instalAli
gas natural i la interconnexió per cable amb el sistema de

distribució d’energia elèctrica. Bé, ho hem complert, ja hem

complert una de les propostes, però si vol, quan parlem

d’internacionalització està aquí, quan parlam de millores i

modernització està aquí, quan parlam de millores tecnològiques

està en aquest informe, i resulta que un informe que per a vostè

era bo per criticar el Govern, és el que en aquest moment

coincideix exactament amb la política que du a terme aquest

Govern.

Vostè ens deia que havia baixat, ha utilitzat índexs, com

sempre bastant negatius, molts d’aquests són certs, però

s’oblida d’alguns altres. També és ver que durant un parell

d’any havia baixat la confiança dels empresaris i ara s’està

recuperant. No s’està recuperant, està baixant? Per això no

s’instalAlen empreses a Balears, veritat? Aquest és el problema,

fa un parell, en el 99 Balears era una de les comunitats

autònomes on més confiança tenien els empresaris, el 2003 és

una de les darreres, llevat del País Basc. Clar, aquesta és la

situació que ens trobam i que assumim. Miri, en política, i vostè

ho sap molt bé, les herències no s’accepten a benefici

d’inventari, s’accepten simplement, s’accepten purament; i

nosaltres l’acceptam i acceptam els desafiaments que ens pugui

dur, i no es preocupi que no tenim cap por de procurar defensar

els empresaris, defensar els treballadors i defensar aquesta

comunitat. Però, per suposat, pot estar ben segur que el model

econòmic d’aquesta comunitat, que el camí que hem pres no és

precisament el que hem viscut durant aquests darrers quatre

anys.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No vol intervenir. Idò, té la paraula

el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, l’he de contradir una altra

vegada, els pressuposts són molt aproximats quant a números

absoluts, però, efectivament, es gasten d’una manera distinta,

sobretot si vostè utilitza 800.000 euros més en finançar

empreses públiques i, per tant, aquests 800.000 euros van en

detriment dels incentius que vostè pot donar a les empreses.

Concretament, incentius a empreses disposa de 800.000 euros

manco per poder-hi destinar. Clar, i si me digués, miri, no, no,

és que faré les polítiques a través de les empreses públiques,

però jo li he demostrat que, per exemple, l’Institut d’Innovació

Empresarial no té ni un euro per fer política més enllà

d’amortització del deute. I només me faltaria que me donàs la

culpa a jo del deute de l’IDI, fins aquí hauríem arribat, perquè

jo hi vaig trobar 2.200 milions de pessetes i n’hi vaig deixar

1.600. Això sí, el darrer any, per poder fer política de promoció

industrial vàrem pactar una moratòria el darrer any, però 600

milionets li he amortitzat en quatre anys. M’hagués anat molt

bé, per ventura hagués guanyat les eleccions si hagués tengut

600 milions de pessetes més. Si depengués d’això.

(Rialles)

Llavors, vostè vol donar els ajuts directes a les empreses.

Bé, nosaltres que les donàvem als Reis? Perquè les ajudes en

promoció industrial anaven totes a les empreses, algunes

directament i d’altres mitjançant associacions o, en el cas de

tota la política d’internacionalització, mitjançant la Cambra de

Comerç. El que vàrem valorar és que, donat els pocs recursos

disponibles, millor concentrar els esforços i fer-ho tot a través

de la Cambra de Comerç, però tots els incentius anaven

directament a les empreses. Al contrari, si ho feien a través de

les associacions tenien un plus perquè la nostra obsessió ha

estat fomentar l’associacionisme. I el missatge que hem donat

aquests quatre anys a tots els sectors empresarials és que la

unió fa la força, especialment a sectors tan petits que empresa

per empresa no té possibilitat especialment d’incidir en

aquestes accions a nivell internacional.

En el tema de comerç, miri, no li agrairan, no li agrairan, i

sobretot si vostè torna recuperar les ajudes a empreses de fins

a 50 treballadors, ja me dirà quin objectiu comercial és
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subvencionar, no diré el nom de les empreses, però jo m’hi vaig

trobar el primer any, quan vaig veure les línies d’ajut que

s’ajustaven a la convocatòria pública, subvencionava cadenes

de supermercats; que sí, que tenen una tècnica que cada

supermercat és una empresa distinta però que depenen d’una

central de compres i són cadenes estatals i de vegades amb

capital internacional, ja me dirà quin objectiu té això. I fins i tot

els petits, no li agrairan que els doni un ajut d’un 15% per

reformar el mostrador o això; naturalment que s’han de

mantenir especialment pel que són microempreses i per

autònoms, però la necessitat són aquestes accions colAlectives.

Miri, un comerç li agrairà més, en lloc d’una ajuda del 15% per

adquirir maquinària o modernitzar el seu establiment, una acció

de caràcter colAlectiu que li permeti augmentar un 15% la caixa,

això. D’aquí, la política de dinamització comercial.

Bé, i els gerents? Els gerents era amb un sistema que al

quart any, si els empresaris volen mantenir el gerent l’han de

pagar. Ara, és una manera per incentivar aquestes accions de

caràcter colAlectiu. Els mercats de tot Palma o els mercats de

tota una illa, bé, difícilment trobaran un directiu que pugui

perdre el temps per fer accions de dinamització i es necessita

un professional, i si no és amb un estímul de l’administració,

difícilment es farà. Ara vostè és qui governa, però al final

aquesta era una política molt acceptada i si no té continuïtat és

una vertadera llàstima.

A les fires? Hi anaven totes les empreses, naturalment si

teníem lloc per contractar. I el resultat que ens va donar va ser

extraordinari. Miri, vostè ens va deixar el sector de la moda

d’Eivissa enterrat, amb una desconfiança de l’administració que

encara parlen de la darrera moda Adlib que varen organitzar

vostès, del desengany que va suposar; ens va costar moltíssim

recuperar la confiança de les empreses, a la darrera fira de

Madrid hi va haver ni més ni manco 60 empreses només

d’Eivissa, bé, llavors les mallorquines i les menorquines, i totes

contentes perquè feien vendes. I això va ser gràcies a aquesta

acció de caràcter colAlectiu.

Me pareix bé que canviï el sistema i que en lloc de

subvencionar el cent per cent d’una part del paquet subvencioni

una part de tot el paquet i que hi fiqui això, però no deixi de fer

les accions de caràcter colAlectiu, perquè els resultats que hem

tengut en vins, que els vins de Mallorca o de Balears, amb el

petites que són les bodegues, s’hagin fet un nom; bé, vostè ara

ho ha vist a Madrid, vostè ara a Madrid a recollit el fruit d’una

política iniciada fa tres anys; o el sector de la pell, jo record

perfectament la primera fira que vaig anar i vaig dir: i què feis

separats? Hi havia els murcians que estaven tots junts i feien

una passarelAla. Bé, per fer-los anar junts! I ho vàrem

aconseguir. O les empreses de fabricants de software,

d’informàtica, que han aconseguit exportar.

I no ens deu haver anat tan malament, perquè quan entràrem

hi havia una pèrdua neta de llocs de feina en el sector industrial

i vàrem rompre aquesta tendència, s’ha començat a crear llocs

de feina dins el sector industrial de les Illes Balears. I no ens

degué anar tan malament perquè aquests quatre anys s’han creat

sis mil empreses, s’han creat, no, no, ho escoltin bé, és que

surten cada dia aquí i parlen i diuen pestes d’aquests quatre

anys, s’han creat sis mil noves empreses aquests quatre a les

Illes Balears.

I les exportacions de calçat, que a l’any 98 varen ser 9.000

milions de pessetes, el 2002 varen ser 22.000 milions de

pessetes, bé, no mèrit meu naturalment, però qualque coseta

deguérem fer. I el que li puc dir és que la confiança del sector

industrial i comercial la tenim, perquè vostès no han de

confondre el sector hoteler amb el sector empresarial, i és cert

que hi va haver un divorci amb el sector hoteler, però ho han

dit públicament el representant de comerciants i el representant

de les indústries, que aquests quatre anys hi va haver molta més

sensibilitat, hi va haver molt més consens que els anys

anteriors. I això ho diuen ara encara, el que passa és que vostès

les tenen més por que nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Crec que he acabat, Sr. President. Per tant, crec que, mirin,

hauríem d’acabar amb aquesta tendència de tirar pestes de tot

el que s’ha fet. Naturalment que es varen fer equivocacions,

aquí el que ningú podrà negar és que vàrem dur una actitud que

vàrem tenir els quatre anys una actitud de diàleg amb el sector,

de consensuar les polítiques, d’estudiar quines polítiques eren

més necessàries, especialment per a un sector comercial que

està sobredimensionat, i tendrà moltíssimes dificultats a les

Illes Balears, i el que és una llàstima que polítiques que

s’havien començat a impulsar, consensuades amb les

associacions de comerciants o amb les associacions industrials,

no tenguin continuïtat, això és una llàstima. Però al final, d’aquí

quatre anys veurem, i veurem quina de les polítiques va tenir

més bon resultat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Valentí

Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, quan jo me plantejava aquesta

esmena a la totalitat vaig pensar, bé, realment què és el que

discutim? Discutim amb quina situació ens trobam i si aquests

pressuposts resolen aquesta situació o ens condueixen cap on

ens interessa anar o no. Jo no vull entrar ja a un debat de si fa

quatre anys, de si fa setze anys, de si fa dinou anys, crec que

això als ciutadans no els interessa ni un pebre en aquests

moments. Per això, jo, si vostè si ha fixat, hi ha molts

d’indicadors, moltíssims, i jo ja no vull entrar a indicadors

comparatius del que es va fer els quatre anys anteriors, del que

es va fer des de l’any 83, des de l’any 87, des de l’any 95, no,

jo crec que no és això, la gent no vol això, la gent vol una altra

cosa. Amb quina situació ens trobam? És ver o no és ver que

estam en aquesta situació? I anem a veure si aquests

pressuposts resolen o ens duen, ens condueixen cap allà on ens

interessa, això és la qüestió.

Jo li comentava això del turisme i realment és una pregunta

que es fa molta gent: què passaria si el turisme realment anàs

malament? I realment no vol dir aquests ploramiques de què

baixa 2 punts, no, no, que en baixi 50; a veure què passa, què
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passarà? Que no tenim, això és el monocultiu, no tenim cap

sector alternatiu. Per tant, què és el que hem de fer? En el

moment que les coses ens van bé intentar ajudar a capgirar

aquesta situació i açò és el que s’hauria d’esperar d’aquests

pressuposts d’indústria, açò és el que s’hauria d’esperar. I com

ho podem capgirar? Conduint a la indústria del futur: invertint

més en què? En tecnologia, intentant que les empreses,

fomentar la seva millora tecnològica; fomentar la formació;

fomentar la inversió en R+D+I que, per cert, Sr. Conseller,

baixa 500.000 euros la inversió respecte de l’any passat; ho dic

perquè quan vostè deia que m’hauria d’assabentar del que hi ha

a la secció 14, no, baixa. Però bé, jo no vull entrar a les xifres,

vull entrar en el que ens interessa, i aquests pressuposts no

condueixen a aquest canvi, no condueixen a aquesta situació,

que és la situació a la qual nosaltres ens interessa anar, perquè

ens interessa tenir un sector no amb salaris més baixos, sinó

amb salaris més alts, l’hem de vincular a les noves tecnologies;

ens interessa que ocupi gent més formada perquè tendrà uns

salaris més alts; dóna una major productivitat; l’economia

funciona millor i la gent viu millor. I amb aquests pressuposts

vostè me permetrà que li digui que tot açò, òbviament no hi ha

aquest canvi, sinó que és la mateixa política, anam a la

tendència de sempre.

I la mateixa tendència de sempre el que ens diu és que no

anam bé, per tant, o apostam d’una manera decidida o

simplement continuam que ens ho jugam tot a la mateixa carta

i tots resam, perquè de vegada quan veim el que va passar dia

11 de setembre de l’any 2001, i si tenim en compte que el

turisme és una indústria de la pau, crec que hauríem ull viu i

orella dreta i intentar capgirar una mica la situació, que no es

pot fer en un dia, però sí destinar el màxim de recursos, molts

més que els d’ara, molts més que els que s’hi dediquen ara, per

intentar començar a invertir aquesta situació. Jo sé que, d’això,

ara se’n parlar molt i se’n diu molt, però a l’hora de la realitat

són els pressuposts, i a l’hora de la realitat això no hi és. I li

diré més, Sr. Conseller. Ahir vespre em vaig dedicar a mirar el

seu programa electoral. A la secció d’indústria tampoc no parla

d’això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. 

(Petit aldarull)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sampol..., ai!, ja no hi és.

No passa res, no passa res; començarem pel representant del

PSM i després ja li contestarem.

Jo, Sr. Valenciano, li torn donar l’enhorabona. Sí, hi estic

d’acord, en el que diu, amb una diferència: que jo sí consider

que aquests pressupostos condueixen a aquest canvi. Si vostè

mira en què volem emprar aquests fons, naturalment que a

qualsevol conseller responsable li agradaria tenir molt més

pressupost del que té, és evident, però si vostè mira en què es

volen emprar, o sigui, en els objectius del Govern, són els que

vostè diu. I jo ho lament, jo sé que a vostè li molesta i ara

entenc molt bé que vostè no vulgui parlar dels indicatius dels

anys passats, jo simplement li feia a efectes comparatius, no li

feia a efectes de crítica. Jo els assumesc, no hi ha cap problema.

Estam com estam, però per què estam així? I ho hem de

canviar. Clar que sí, que ho hem de canviar. Només pensar el

que vostè diu sobre què passaria si el turisme es reduís a la

meitat és terrorífic, clar que sí, clar que sí. Però vostès creuen

que de la manera com s’ha tractat el turisme o les empreses

turístiques fins ara no ens ha ajudat a estar en la situació en què

estam? Clar que sí. Idò per ventura haurem de canviar una

mica.

És a dir, si en lloc de defensar un sector que en aquest

moment és el principal d’aquesta comunitat, i quan diu, com

diu vostè molt bé, que quan les coses van bé intentam

diversificar, clar que així pot funcionar, però és que resulta que

la situació actual no és aquesta, i no és aquesta perquè durant

algun temps el principal sector econòmic ha tengut seriosos

problemes, causats, i que ara no és el moment de tornar-hi

entrar, però això és així, i per tant la prioritat d’aquest govern

és tornar la confiança a tot el sector econòmic; al més

important?, també, clar que sí, i a la vegada hem d’intentar

diversificar, però a costa de, no funciona, eh?, perquè el que no

es pot fer és intentar enfrontar els diferents sectors econòmics,

ara aquest sí i ara aquest no, que és el que en el fons es vol

plantejar. Però miri, s’ha de potenciar la indústria, sí, però per

ella mateixa, no a costa de dir que ara llevarem als hotelers per

donar als industrials. Això així no funciona.

I sobretot el que no podem fer ara és dir que estam molt bé

turísticament. A mi no m’ho pareix, que estiguem tan bé, a mi

no m’ho pareix, i a molts de ciutadans d’aquesta comunitat

tampoc. Per tant crec que és tot el sector econòmic, i a mi no

em correspon parlar de turisme, per descomptat, és tot el sector

econòmic que mereix un alè, i crec que hauríem de començar

per reconèixer la funció que han fet els empresaris i els

treballadors en aquesta comunitat, eh?, que fins ara, que durant

un temps no han tengut les oportunitats que en aquest moment

se’ls volen dar, i nosaltres l’únic que pretenem és dar-los

aquesta oportunitat. 

Evidentment que sí, que s’ha de millorar el Pla de recerca

i desenvolupament, però ara n’hi ha un, un que ha aconseguit

que siguem els darrers. Bé, idò, l’haurem de canviar, i es

canviarà a través d’aquests pressupostos, des de l’any que ve,

i des de l’altre, i des dels quatre anys i de tots aquells anys que

nosaltres tenguem la responsabilitat de governar. I a mi

m’agradaria que ja que vostè, i supòs que el seu grup, perquè

si no no vendria a dir aquestes coses, ja han canviat d’idea ja

que ara admeten aquesta situació i consideren que hem de fer

el que no s’ha fet durant aquest temps. Idò ens donin suport, és

molt millor, és molt millor per a tots i per descomptat és molt

millor per a la comunitat que hi hagi una política comuna.

Però que ens digui que aquesta és, el que està presentant la

secció 21, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, el que

està presentant el Govern és tornar a allò anterior, home, miri,

jo crec que..., i per això li parlava del CES és un organisme on

no crec que es pugui considerar que està controlat, manipulat

o on els criteris s’imposin, veritat? Hi ha persones de reconegut

prestigi, persones que han estat en el món polític, persones que
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estan en el món empresarial, en el món, en el món sindical, i

que representen tota la societat de les Illes Balears, i resulta que

precisament aquest organisme ha fet un dictamen, ha fet unes

propostes que coincideixen plenament amb els objectius que ha

dit el Govern, i vostè recordarà que a les compareixences dels

consellers explicant els respectius programes de Govern, que

a les compareixences dels consellers explicant els projectes de

pressupostos, varen ser abans que es publicassin aquestes

propostes. Per tant aquí cada un ha anat, si vol, per seu costat

i llavors resulta que hem coincidit. Resulta que coincideix la

proposta que fa el CES amb la proposta de model econòmic

que a través d’aquests pressupostos està fent el Govern. Idò

miri, jo li diré que estic orgullós d’això, i estic molt content, i

esper que per una vegada ens ajudin.

Llavors el Sr. Sampol, em preguntava o em deia que

destinam 800.000 euros a finançar empreses públiques. Sí. Sí,

sí, i clar. Tornam al mateix. Miri, vostè diu que és un any i jo

dic que són dos. Efectivament, quan vostè va entrar a la

Conselleria de Comerç i Indústria l’IDI tenia un deute de 2.000

no sé si són 200 o 500, no me’n record, 2.000 i escaig de

milions de pessetes, i hi havia un pla d’amortització que s’havia

d’anar pagant, com nosaltres pagam les amortitzacions dels

préstecs, dels crèdits i de les obligacions que vostès han

contret, només faltaria, això es fa. Clar, jo el que li dic és que

ara em veig obligat a utilitzar aquests sous perquè com vostè ha

dit molt bé, no el darrer any, els dos darrers anys no

amortitzaren la quantitat del préstec que corresponia. Els

motius?, vostè ho ha dit: política industrial, foment industrial,

i està molt bé. Jo ho faré d’una altra manera, jo em veuré

obligat a buscar sistemes de finançació polígon per polígon de

manera que s’autofinanciïn perquè si no no hi arribarem i ho

volem fer. I m’alegr, encara que avui no hagi sortit el tema,

també m’alegr que tant el PSOE com el PSM coincideixin amb

el Govern en la política de foment industrial. Abans no era així,

ja va bé si hem arribat a aquesta solució. 

Però, Sr. Sampol, és que no només estic cobrint les

amortitzacions de l’IDI. També la partida que vostè no trobava

massa bé que se n’anàs a Fires i Congressos és per tapar el

dèficit de Fires i Congressos dels dos darrers anys. I crec que

és demà, demà a Consell de Govern aprovam una transferència

de crèdit per al CEDIB també per pagar deute del CEDIB. Jo

no he vengut ni he tret enlloc dir-ho. Escolti, resulta que hi ha

aquests deutes i s’han de pagar, i com és molt natural pagar

aquests deutes significa emprar sous en aquesta qüestió i no

emprar-los en el que a mi m’agradaria, que són els incentius als

empresaris, però resulta que com que no estaven pagades això

feim. Jo no el culp a vostè del deute de l’IDI, el que li dic és

que vostè no va pagar els dos darrers anys i ja està, i no hem de

discutir més d’aquest tema.

I jo li mantenc que nosaltres volem dar els incentius

directes, sí. Clar, és que nosaltres fèiem el mateix, sí, sí, però

a més a través d’empreses públiques donaven ajudes a algunes

associacions i a algunes agrupacions, i això jo consider que no

és un criteri adequat, i ho deixarem així, perquè jo crec que

entrar en segons quins temes l’únic que feim, potser amb vostè

podem discutir i quedam molt bé cada un, però llavors el que

feim és perjudicar les empreses i no ho hem de fer. Per tant

crec que no val la pena entrar a fons en aquesta qüestió, però el

que sí és cert és que han donat ajudes a empreses a través de les

empreses públiques. Per tant aquests que anaven per aquí ja no

havien de complir els requisits que a qualsevol altra empresa

que estava fora o que no tenia aquests avantatges, se li exigien,

i el principi de publicitat, i etc., etc., etc., idò ja quedava una

miqueta més en entredit. Per això jo no ho trob bé.

Jo no he dit mai que no potenciem les accions colAlectives,

mai no m’ho haurà sentit dir, ni ara ni quan era conseller abans

que vostè, perquè tot el que vostè diu de la política

d’actuacions colAlectives venia també d’enrere, Sr. Sampol, sí,

sí, i molts de models, molts de convenis que ara es fan amb

agrupacions empresarials per facilitar la internacionalització ja

venien d’enrere, i com que és una cosa bona, les coses bones

s’han de mantenir mani qui mani, i està molt bé. Per tant...,

home, medalles també, tots tenim pit per penjar-nos-les, però

ara no em vengui amb el fet que nosaltres retirarem les

actuacions colAlectives. Vostè recordarà que tant a la

compareixença d’objectius del Govern com a la compareixença

per explicar els pressupostos en comissió, un dels eixos bàsics

de què parlàvem en comerç eren precisament les actuacions

colAlectives. Qüestió diferent és que ens dediquem a pagar sous;

això ja no és el mateix, però si hi ha un grup d’empresaris i les

ajudes que s’han estant donant als mercats, abans que vostè fos

conseller, mentre vostè ha estat conseller i després que vostè

hagi estat conseller, són ajudes a actuacions colAlectives, i s’han

donat per tots els governs. Les ajudes que es donaran a

qualsevol iniciativa que tenguin els mercats o un grup de

comerciants, també són ajudes colAlectives que es donaran.

Li vull recordar aquí que la primera normativa sobre

possibilitats d’actuacions colAlectives va ser firmada per un

decret d’en Jaume Matas i de qui li parla. Se’n recorda, del Pla

d’equipaments sectorials?, d’equipaments comercials? Allí ja

es parlava de les zones especials comercials i de la rehabilitació

de zones comercials, on es donava la iniciativa, per primera

vegada que es parlava d’urbanisme comercial, es donava la

iniciativa als empresaris de comerç, i si a una zona el 80% dels

empresaris de comerç proposava una modificació d’aquella

zona i una àrea d’actuació com si fos un pla parcial

l’ajuntament ho havia d’acceptar. Això ho diu un decret del

Govern de les Illes Balears que va ser aprovat l’any 96, abans

de vostè, i parlava i defensava seriosament les actuacions

colAlectives.

Per tant aquí no es tracta ara que nosaltres anem a

perjudicar ni una sola iniciativa d’actuació colAlectiva, el que

passa és que, li insistesc, nosaltres no reservarem més de 100

milions de pessetes, com estaven reservats, per pagar sous. És

un altre criteri. Nosaltres ens estimam molt més que ens

defineixin quines són les actuacions que vol fer cada comerç,

quines són les actuacions que volen fer de promoció, quines

són les actuacions que hem de fer a l’exterior dels establiments

perquè nosaltres els puguem donar suport, i quines són les

actuacions que s’han de fer dins el comerç perquè nosaltres hi

puguem donar suport. Però 100 milions de pessetes en sous no

els volem posar; els sous els han de pagar els empresaris, que

per això són empresaris.

Jo cregui’m que no pens tirar tota la bona acollida que hagi

pogut tenir per la política inicial, per la política que s’hagi

deixat començada. La que funciona, funciona i la que no

funciona es retira, així de clar, que supòs que és el que també
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vostè va fer, o volia fer, o pensava que s’havia de fer. Bé, idò

a nosaltres ens toca exactament la mateixa responsabilitat, i em

sorprèn que em digui que en política industrial s’estan

començant a crear llocs nous de feina quan tots els indicadors

diuen que hi ha una baixada sostinguda, petita, petita, però una

baixada sostinguda precisament de l’ocupació, i no només li ho

dic jo, que puc ser sospitós, li ho deia el Sr. Valenciano quan

ens deia aquí, cosa amb la qual no coincideix amb ell, que no

havia augmentat la productivitat perquè, juntament amb la

baixada de llocs de feina, també baixava el PIB. Sí que és

veritat però la diferència que hi ha, és grossa, i demostra que sí

que hi ha un augment de productivitat. Però ara no és el cas

amb aquesta qüestió. No és cert, almenys l’indicador que tenc

jo; que desgraciadament passa això, estam baixant i hem de

recuperar-ho.

I, Sr. Sampol, jo no he tirat cap pesta del que s’ha fet.

Simplement he manifestat el meu desacord. Crec que he estat

el més respectuós que he pogut, crec que ningú no pot dir que

hagi faltat al respecte ni a les persones ni a les idees ni als

projectes que hagin pogut fer. El que sí he dit és que no hi estic

d’acord, i no em pareixen adequades algunes de les coses que

vostès han fet. Això no és tirar pestes. I dir que pensam actuar

de manera diferent tampoc no és tirar pestes; i dir que

maldament tenguem pràcticament el mateix pressupost, vostè

l’administrava d’una manera i el Govern del Partit Popular

l’administrarà d’una altra, no és tirar pestes, és dir la veritat. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Aldarull i aplaudiments)

En torn en contra té la paraula el Sr. Gaspar Oliver, del

Grup Parlamentari Popular.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, després

d’haver escoltat aquest debat cal demanar-nos què ha canviat,

què ha canviat, senyores i senyors diputats, respecte a la

passada legislatura. El que ha canviat, Sr. Conseller, és

precisament el Govern. El que ha passat és que hi ha hagut unes

eleccions el maig i el pacte de progrés ha passat a l‘oposició.

Ens hem canviat els papers, això és el que ha passat, i això és

el que ha canviat, i això precisament el que explica perquè

s’han presentat aquestes esmenes a la totalitat.

Sr. Sampol, vostè recordarà, esper, que la passada

legislatura jo li deia que era difícil per part meva esmenar la

Conselleria de Comerç i Indústria perquè al cap i a la fi eren els

nostres programes, programes que el govern d’esquerres no va

modificar, ni tan sols les empreses públiques, que les havia de

suprimir o les havia de reduir. Ho recorden, senyors, senyors

diputats? I li deia, Sr. Sampol, i vostè avui n’ha fet esment a

l’anterior debat de la Conselleria d’Agricultura i també el Sr.

Conseller, li deia, Sr. Sampol, que a les herències hi ha coses

bones i altres que no ho són tant, i que la Conselleria de

Comerç i Indústria era una bona herència, i li demanava també

que no la culejàs massa i, clar, avui hem canviat els papers i el

Sr. Sampol ha d’esmenar una conselleria de la qual ell ha estat

conseller i, clar, ho té difícil perquè ha d’esmenar els seus

programes, els programes heretats del Partit Popular.

Mirau, l’esmena es justifica amb el debat que s’ha produït

fa uns moments i també amb les esmenes parcials, bàsicament

amb la presentació de quatre esmenes parcials de substitució al

programa de promoció industrial per promocionar els productes

de les Illes, per modernització tecnològica, per potenciar la

indústria agroalimentària i també per internacionalització de les

empreses, amb unes baixes i altes que les baixes van a una

partida 6400 d’inversió immaterial. 

La Direcció General de Promoció Industrial, senyores i

senyors diputats, traurà línies d’ajudes per a la promoció dels

productes de Balears i d’una forma especial es finançaran

l’assistència a fires nacionals i internacionals, millores de la

imatge corporativa, millora de la qualitat dels productes i

serveis oferts, i incrementar també la modernització

tecnològica, línies que a més a més es complementen amb els

programes de les empreses públiques d’aquesta conselleria,

com són l’Institut d’Innovació Empresarial, el Consorci per al

desenvolupament econòmic, i també els convenis que se

signaran amb els cambres de comerç, conveni que se signarà

amb l’Institut de Comerç Exterior i altres convenis que se

signaran amb administracions autonòmiques que ja disposen de

xarxes d’oficines a l’exterior. He de dir també, com s’ha

esmentat avui en aquest debat, que la Direcció General de

Comerç té previst un replantejament dels plans de dinamització

comercial per adaptar-los a les necessitats del sector. 

I he de dir també que pel que fa a l’esmena a la totalitat de

l’Institut d’Innovació Empresarial que presenta el PSM, tot es

fonamenta tan sols en el fet que hi ha massa despesa de

personal i massa despesa corrent, com si no se sapigués que és

impossible disminuir, reduir la despesa de capítol 1 i capítol 2

i créixer, al mateix temps, en assessorament i en realització dels

programes. 

Em sorprèn però, sobretot, Sr. Sampol, l’esmena que

presenta vostè de totalitat, el seu grup, a Fires i Congressos. Em

sorprèn una mica quan durant aquests quatre anys passats el

Partit del PSM, vostè, Sr. Sampol, va exalçar precisament la

funció de Fires i va projectar, a més, un nou recinte firal i es va

encarregar per part de la conselleria a Fires i Congressos la

gestió dels recintes firals de Menorca. I sorprèn també quan

avui es fa una esmena parcial a Fires i Congressos de reducció

de 300.000 euros, quan el Sr. Conseller ha anunciat aquí que el

dèficit d’aquesta empresa acumulat, les pèrdues consolidades

des de l’any 2001 fins al juny del 2003 superen els 470.000

euros. 

Pel que fa a l’esmena de totalitat del Partit Socialista jo he

de dir que ni en el discurs, que a més a més pens que és un

discurs fora de lloc, no he vist en aquest discurs, Sr.

Valenciano, ni tampoc a les esmenes parcials, ni tampoc en la

seva intervenció, cap línia política, cap canvi de política que

justifiqui precisament una esmena a la totalitat. I miri, després

d’haver escoltat la seva intervenció forçosament he de fer

esment a les esmenes parcials que poden sustentar en part

l’esmena que vostè presenta a la totalitat, i dir que en el seu
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conjunt, cregui’m, no el vull ofendre, però crec que és un

cúmul de despropòsits. Esmenes d’addició amb càrrec al fons

de contingència, un fons que no està creat i que pens

sincerament que aquestes esmenes no haurien d’haver

prosperat, i clar, és molt fàcil i queda molt bé fer esmenes sense

proposar la corresponent baixa, i no poder saber, qui ha de

rebatre aquestes esmenes, a què renuncia. No podem saber, idò,

què és, sabem, millor dit, el que es proposa, però no sabem a

canvi de què, no ho sabem i vostè no ho ha dit.

Tota una altra sèrie d’esmenes que vostè fa en aquesta

secció, que és competència precisament d’altres conselleries,

Conselleria de Medi Ambient, o de la Direcció General de

Recerca i Innovació, o fins i tot competència dels ajuntaments

i també dels consells insulars. Pareix, cregui’m, que allò

important per part del Partit Socialista era presentar moltes

esmenes. Dóna la sensació que varen saber escoltar molt bé

quan el conseller va explicar els pressuposts a la seva

compareixença i que vostès les seves propostes, les propostes

i els projectes del conseller, les proposen en forma d’esmena

d’addició o esmena..., amb esmenes. És el cas, per exemple, de

la política energètica que el Sr. Conseller va anunciar que duria

a terme a l’Institut Balear d’Energia i va explicar les seves

funcions, o és el cas també de la modificació del Pla director

energètic. És el cas també en matèria de comerç les esmenes

d’afectació de les propostes i els programes que figuren a les

memòries. 

No he escoltat, senyores i senyors diputats, no he sentit cap

motiu que justifiqui tampoc l’esmena a la totalitat d’innovació

empresarial. He vist esmenes de polítiques de sòl industrial,

però esmenes que vostès proposen que vagin a càrrec de la

conselleria, concretament de la Direcció de Promoció

Industrial, però és que a més a més vostès deixen les mateixes

consignacions pressupostàries a l’institut. No es comprèn, idò,

que proposin fer a la conselleria, a la direcció general unes

funcions que al mateix temps estan pressupostades dins

l’institut. I el mateix amb Fires i Congressos i, a més, em

sorprèn que faci esmenes referents al recinte firal de Manacor

quan el Sr. Conseller va dir per activa i per passiva que el faria

Fires i Congressos, que Fires i Congressos ha encomanat el

projecte i que a més en durà a terme la construcció, i ha

explicat com es finançaria aquest projecte.

I pel que fa a l’esmena de totalitat d’Els Verds, què vol que

li digui, Sr. Ramon? No s’han esforçat molt, vostès. Pensava

que havien estudiat poc el pressupost perquè cap esmena

parcial, cap, i una sola esmena a la totalitat a la secció 21,

Comerç. Vostè mateix ho ha dit -a la Conselleria de Comerç i

Indústria-; vostè mateix ho ha dit: que eren pocs, que no havia

tengut massa temps per estudiar aquesta esmena. El que no he

entès ben bé és si l’havia retirada o no, que se li havia

ocorregut presentar aquesta esmena perquè havia vist polítiques

contradictòries, però que eren les mateixes polítiques

continuïstes. Miri, francament, discrepàncies en política

energètica, Sr. Ramon, retiri aquesta esmena a la totalitat; retiri-

la o almenys intenti defensar-la una mica millor. 

Sr. Conseller, jo el felicit. No li don el condol ni

l’acompany en el sentiment. Sé positivament, i li ho vaig dir en

comissió, de la seva capacitat, i després d’haver explicat les

seves polítiques i que vostè amb la seva actuació el que farà

serà atendre les prioritats, i sé ben cert que ho farà amb

imaginació, que a més a més cercarà la màxima rendibilitat als

recursos i no els subvencionarà el cent per cent l’assistència a

fires, estic segur que aquests pressuposts, que podrien ser

majors, estic segur, Sr. Conseller, que dintre de les limitacions

que té un pressupost seran suficients. 

Sr. Valenciano, cregui’m que parlar de recerca i

desenvolupament en podem parlar, en podem discutir, però jo

crec que ha de ser dins la Conselleria d’Economia i Hisenda, i

crec que aquest debat es va produir precisament no sé si era

ahir horabaixa. Miri, el Govern s’estructura en conselleries, en

direccions generals i en programes. Bé, el Govern s’ha

estructurat d’una manera que vostè s’ha encaparrotat a dur aquí

discussions que corresponen a la Conselleria de Medi Ambient,

que corresponen a la Conselleria d’Economia, em pareix molt

bé, en podem discutir, però cregui’m que aquest no és el

sistema, hi ha unes regles de joc. 

I vostè es demana cap a quin model anam. I jo li he de

demanar a vostè, Sr. Valenciano, cap a quin model anam amb

les seves propostes. Cregui’m que amb les esmenes parcials

que he llegit, que he estudiat, i de la seva intervenció no veig

precisament un canvi de model. Vostè s’ha limitat a complir un

expedient, Sr. Valenciano. Per tot això nosaltres -vostè ja ho ha

dit, no importa ser endeví- nosaltres rebutjarem aquestes

esmenes a la totalitat. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo, Sr. Oliver, el temps que se’n

va cap al seu escó li diré que jo també crec en la capacitat

personal del Sr. Cardona. No sé si el cessarà el president demà

mateix. No discutim això, discutim de les polítiques, i jo, ja que

m’ha interpelAlat, perquè més que defensar els pressuposts del

conseller m’ha tornat fer una interpelAlació. Jo per una estona

he reviscut temps passat, m’he sentit com a bé i tot, Sr. Oliver.

Miri, una de les diferències és que aconseguírem

universalitzar les ajudes; maldament el conseller deia que no

s’havia discriminat ningú a mi hi ha hagut moltíssimes, i quan

dic moltíssimes puc dir més de 150 petites empreses, que mai

no havien tengut ocasió de sortir a l’exterior, i moltes altres que

mai no havien conegut que hi havia ajuts del Govern i que per

primera vegada han tengut ocasió d’anar-hi. Bé, i fruit

d’aquesta sortida a l’exterior li podria posar multitud

d’exemples de petites empreses que estaven a punt de tancar i

que gràcies al fet que els posàrem en contacte amb mercats

exteriors, avui fins i tot han ampliat i han comprat més

fàbriques, i li posaria tres o quatre exemples ara mateix, i un

dia, si vol, o ara sopant li contaré un parell de casos.

Una de les altres obsessions també ha estat precisament

fomentar la internacionalització, i els programes de foment de

la internacionalització han augmentat moltíssim aquests anys,

i això s’ha traduït en les xifres d’exportacions i, per tant, quan
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vostès diuen que aquests quatre anys tot ha estat catastròfic, un

dels indicadors que ha funcionat precisament ha estat

l’exportació, tot i que a partir de l’11 de setembre del 2001 hi

ha hagut una paralització del comerç mundial i que,

naturalment, també ha afectat a una tendència. I el que he dit és

que, quant a indústria, havíem invertit un procés, que trobàrem

que el sector industrial queia en picat la contractació de

treballadors i que augmentava l’atur i que ara s’ha estabilitzar

i ens trobam en una situació d’estabilització.

Quines diferències més hi ha en els pressuposts? Bé, que tot

i ser pràcticament, globalment iguals, destinen menys recursos

a incentius directes a les empreses i en destinen més a les

empreses públiques, és a dir que això que els nostres sous

aniran a l’empresa, que diu el conseller, bé, aniran a l’empresa

pública, més, i menys a l’empresa privada, i això li puc

demostrar o ja li he demostrat analitzant els pressuposts. I em

diran, no, és que l’empresa pública també dóna sous a

l’empresa privada. No, per que a l’IDI, l’Institut de Innovació

empresarial hi ha zero euros per a inversions i ha augmentat el

7,7% la despesa de personal. I el conseller tampoc no m’ha

explicat per què augmenta el 14% el capítol 1 de Fires i

Congressos, i per això li feim esmenes parcials, on vostè ja ha

entrat.

Proposam no destinar tants de recursos a capítol 1 dins les

empreses públiques i destinar-los a les polítiques. Què ha

passat?, que han posat càrrecs polítics per damunt tècnics que

feien la feina, abans. I d’això n’anirem parlant al llarg d’aquest

temps, és a dir que nosaltres confiàvem en tècnics, i ara per

damunt aquests tècnics s’hi han posat polítics i gràcies a això

augmenta el capítol de personal de les empreses públiques

dependents d’aquesta conselleria que ara analitzam.

Es parla també de fer front a una despesa heretada. Mirin,

jo crec que mai no vaig retreure els deutes que vaig trobar a la

conselleria, però és que ja està bé, hi va haver un ordre en

concret, que era d’ajuts a la modernització de la flota de

transport, compra de camions i autocars, que es va modificar

l’ordre, crec que ja quan el govern estava en funcions, i es va

canviar una paraula, que deia que el màxim d’ajuda seria de 2

milions de pessetes per empresa i es va posar màxim de 2

milions de pessetes per vehicle. Què va passar?, que empreses

que haguessin rebut una subvenció de 2 milions de pessetes, en

varen rebre 32. Això va passar, senyors. I clar, no hi havia sous,

i vàrem haver de rascar i més de 300 milions de pessetes de

deutes que naturalment pagàrem. Em sentiren en quatre anys

retreure això? No, senyor, no, cerqui al Diari de Sessions, i el

convid a sopar allà on vulgui, si jo en quatre anys vaig retreure

això, no ho vaig treure, i he estat quatre anys a treure-ho, cansat

que ens enfloquin pels nassos el deute que han trobat. I

nosaltres també que en trobàrem, de deutes, i clar que pagàrem,

és que sembla que només compleixen els compromisos vostès,

i ja està bé, nosaltres hem estat tant senyors o més que vostès,

ala!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Valentí

Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies. Com els deia, jo no em jugaré cap sopar, de totes

maneres em permetran que els digui que el Partit Popular és un

partit curiós. Li vaig una intervenció, el conseller m’alaba i els

diputats me l'afuen. Crec que el conseller ha escoltat, i la

valoració dels diputats la deix a vostès mateixos.

Jo he aportat uns arguments a la meva intervenció. En quina

situació ens trobam?, mala situació tecnològica, escassa

formació de capital humà, poca innovació, poca recerca, poc

desenvolupament, no fugim del monocultiu, què ens interessa?

Unes indústries innovadores que ocupin gent formada, que

cobri uns bons salaris, que donin productivitat, que l’economia

millori. I aquests pressuposts, com hem vist, no ho permeten.

Se’m diu per part del diputat del Grup Popular que no ha

vist cap línia política. Bé, jo, la veritat, tal vegada qualcú

s’haurà de comprar unes ulleres, perquè el conseller ha vist

línies polítiques, per tant, em reserv, crec que ja no importa

valorar ni dir res més.

La veritat crec que la intervenció que ha tengut lloc aquí ara

estava absolutament fora de lloc, no sé si per què s’han

equivocat de paper respecte de la intervenció que ve després o

no, hi ha un altre debat, encara, on es debaten les esmenes, hi

ha un altre debat, no sé si tendrà lloc en aquest moment

processal o demà matí, però es debaten les esmenes parcials, i

aquí debatem una altra cosa. Hi havia un diputat eivissenc,

batle de Sant Josep, exbatle de Sant Josep, que una vegada va

venir en aquest parlament, em permetran que els ho conti, havia

de fer una intervenció, una fixació de posició a una proposició

no de llei i havia de votar en contra, s’ho va ben preparar, va

dur una gran argumentació perquè havia de votar en contra

d’allò i, a més, d’una manera molt sòlida, vehement, etc.,

vostès alguns se’n recorden i saben a qui em referesc, i a un

moment donat, abans de començar el ple li van dir, “escolta,

Pepe, em sap greu, però hem arribat a un acord -o al ple, però

abans que intervengués- i hem de votar a favor”, ell diu, “no

vos preocupeu”, va pujar a la tribuna i exactament va llegir el

que duia, i va acabar dient “i per tot això, votarem a favor”.

Gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, a la meva intervenció no

he fet en absolut cap referència al passat -només una-, cap

referència al passat criticant programes o actuacions, només

n’he fet una, que ha estat dir que Fires i Congressos tenia unes

pèrdues consolidades de més de 470.000 euros. L’única, no

n’he fet més. I vostè ha usat el seu torn de rèplica per entrar al

passat, dir-me coses a mi, de càrregues polítiques, de pèrdues,

del transport, del govern Matas anterior, que no ho havia dit

abans, però que ho ha dit avui. I crec, Sr. Sampol, que hagués

valgut més que no ho hagués dit, ho hagués dit almenys quan
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el conseller actual que era el conseller d’abans, vostè ha criticat

la gestió, ho havia d’haver dit quan el Sr. Conseller li hagués

pogut respondre. No, vostè ha usat el seu torn per criticar, per

defensar-se i criticar el conseller anterior, quan ell ja no li pot

respondre. Jo no ho sé, jo no li puc respondre. Igual que no puc

respondre al de Fires i Congressos, per què augmenta el capítol

1.

Sr. Sampol, cregui que espera un altre tipus de rèplica de vostè,

i no aquesta.

Miri, Sr. Valenciano, línies polítiques? No n’he vist cap, li

assegur que no fa falta que em compri ulleres, fa poc que les

duc, les noves, i les empr per llegir, però escolti, jo li he

demanar que m’ho explicàs, quina línia política proposa vostè,

li he demanat a la meva primera intervenció, i vostè no m’ha

contestat, no em contesta, em diu que em posi ulleres per veure

les línies polítiques.

Aquest acudit que vostè ha fet, d’aquell que duia la

intervenció preparada per votar una cosa i que després va

canviar el vot, tots sabem a qui ens referim, era un ilAlustre

diputat, però estic ben segur, Sr. Valenciano, ben segur, però,

eh?, que vostè no ha pogut pensar en cap moment que nosaltres

li votàssim a favor aquesta esmena.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, a veure si podem arribar a un

consens. Per cert, estic molt satisfet de com s’han desenvolupat

tots els debats. Nosaltres pensàvem, la Mesa i la Presidència,

acabar amb aquest debat, havíem d’esperar les 10, òbviament,

per a la votació, però també tenc peticions de diputats que em

demanen que facem el debat que són 15 minuts, de la

globalitat. Per tant, si els portaveus estan d’acord, ... No, no,

diuen que no.

Ho hem intentat. Per tant, no hi ha unanimitat dins els

portaveus, esperarem a les deu per votar i continuarem demà.

Sí, Sr. Huguet.

No, a veure si ens entenem. Ara hem, d’esperar les deu

perquè aquesta presidència ha dit que es votaria a partir de les

deu de la nit, encara no ho són, falten cinc minuts i hem

d’esperar, perquè si hi ha un diputat que no hi és, l’hem

d’esperar perquè hem dit que votaríem a les deu. Ens queda el

debat de globalitat i després el de Presidència, que el tenim més

o menys controlat per acabar a una hora apropiada demà matí.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, si tanmateix hem de fer temps, podem

continuar el debat. Era jo que m’hi oposava, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

A les deu estava prevista la votació, s’ha fet el debat i fins

i tot hi ha hagut gent que s’ha confós i ha pensat que el debat

aquest era el de totalitat i de globalitat, per la qual cosa, en

certa manera, el de globalitat està mig fet. Jo crec que fent

aquest debat ara, tancam una secció i demà només ens en queda

una, i que la votació sigui a les deu i quart. I no tenim una àrea

xapada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aquesta presidència està a la seva disposició, per tant,

començam el debat 20, de globalitat. 

(Aldarull a la sala)

Resta d’esmenes del debat 19, Comerç, Indústria i Energia.

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat. Per la

qual cosa, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

 

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Moltes de gràcies per l’expectació

generada per aquesta intervenció. Sí, jo crec que es pot deduir

de les intervencions que hem tengut el contingut de les

esmenes. Fan referència a continuar amb les polítiques del

foment dels productes de les Illes Balears, que tan bon resultat

han tengut fins ara, al llarg d’aquesta legislatura; incrementar

els incentius per modernització tecnològica de les empreses; i

el que és molt interessant és on es produeixen algunes de les

baixes.

Concretament, proposam que el capítol de personal que

augmenta el 14%, com deia, a Fires i Congressos, sense que

se’ns hagi justificat, o el 7% que augmenta el capítol de

personal de l’Institut d’Innovació Empresarial, es destini a

potenciar la indústria agroalimentària, a potenciar l’exportació,

a través de les associacions empresarials, també a incrementar

l’ajut a l’artesania, que en tot aquest debat no n’hem parlat, i

crec que és un mea culpa que hem de fer, i el sector artesà,

encara que petit, mereix una consideració. 

Després hi ha unes esmenes referides a energia, que el

conseller es queixava que no havíem parlat d’energia, i té la

Direcció General d’Energia, i aquí proposam incrementar la

partida destinada a energies renovables, obrir una línia per

incentivar el soterrament d’esteses elèctriques, que aquest és un

dels problemes més importants que tenim hi ha una forta

oposició ciutadana, secundada per alguns ajuntaments, i seria

convenient començar a obrir algunes partides destinades a

incentivar el soterrament d’esteses elèctriques.

I, finalment, també proposam impulsar certificacions de

qualitat de les empreses, el disseny dins les empreses i els plans

de dinamització comercial.

I això és tot, i moltes de gràcies per la seva atenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ja ho

hem dit fa uns moments en aquest plenari i sembla que hi estam

d’acord, el Sr. Conseller també. Necessitem donar un gran

impuls a la innovació de la indústria, tenir un capital humà molt

més format, necessitem fomentar que la indústria inverteixi més

en recerca i desenvolupament. Per això, totes i cada una de les

28 esmenes parcials que ha presentat el Grup Parlamentari

Socialista, discutides ja a comissió, vénen motivades per la

manca en el pressupost de concreció i compromís real en

executar i dur endavant aquelles polítiques promeses, perquè

precisament hi manquen partides importants destinades a

millorar la situació del sector.

Anirem per parts. Indústria. Mitjançant les esmenes

presentades plantegem una sèrie de demandes específiques

perquè quedi reflectit als pressuposts el compromís del govern

quant al desenvolupament industrial, la modernització del

sector, l’impuls de la seva competitivitat, l’adquisició de sòl

suficient i el reciclatge de residus industrials, ja que, a o bé no

ho trobem als pressuposts o bé la dotació prevista resulta

insuficient per a la realitat de les necessitats existents. Per

aquest motiu, demanem que s’inclogui al pressupost una partida

que garanteixi el seguiment específic del govern per aconseguir

que les nostres empreses s’apuntin, de manera decidida, al Pla

R+D+I de l’estat, així com també una per a una major

participació de tots els municipis de les Illes al programa de

ciutats digitals Info 21. Demanam que es dugui endavant una

política de sòl industrial, no hem trobat al pressupost cap

dotació en aquest sentit, la qual cosa significa que per moltes

paraules del govern i moltes promeses, sense doblers no hi pot

haver fets. Demanam elaborar un pla de residus industrials i

fomentar indústries de reciclatge. No valen aquí pretextos, que

els hem sentit, per no assumir aquestes esmenes, ja que les

mateixes s’haurien d’haver presentat a la secció corresponent,

a la Conselleria d’Economia o a la corresponent, a la

Conselleria de Medi Ambient. El Govern és solidari, no ho

oblidem: recerca, desenvolupament, innovació i indústria no es

poden separar, necessitam d’una política global integradora,

perquè hi ha una connexió inherent entre innovació i indústria,

i recordem que qui aplica política industrial és la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia; de la mateixa manera parlam

també de residus industrials i d’indústries de reciclatge, essent

la competència d’indústria, repetim, de la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia.

Senyors del Partit Popular, si no voten a favor d’aquestes

esmenes, entenem que estan en contra de tot això que ara estem

explicant.

Energia. Drets de tots els consumidors d’aquest

subministrament elèctric, demanam una línia de suport als

consumidors. No s’ha creat l’institut balear d’energia, per això,

i amb la ferma voluntat de garantir els drets d’aquests

consumidors, el Grup Parlamentari Socialista presenta dues

esmenes en aquest sentit, el problema existeix ara i s’ha de

resoldre ara, també. Demanam també l’elaboració d’un estudi

de modificació del Pla director sectorial d’energia per al

soterrament de les línies de distribució, és una demanda dels

ciutadans de les Illes Balears, creim necessari, per això,

prèviament adoptar una decisió en aquest sentit, fer un estudi

per conèixer si el seu cost és o no assumible.

Energies renovables i alternatives. Reclamam incrementar

el programa d’energies alternatives, sabem que són sectors a

potenciar, tal i com preveu el mateix Pla director sectorial.

Comerç. Demanam que s’incloguin al pressupost partides

destinades a la realització d’un projecte per a la millora del

comerç', així com per a la millora dels mercats municipals i per

a la supressió de barreres arquitectòniques als comerços de les

nostres illes, per realitzar una campanya de foment de venda de

productes autòctons i per a la retolació en català als comerços.

Així mateix apostam pel foment de l’associacionisme i de

cooperatives per treure major rendiment i tenir la major

eficàcia.

Novetat important, ho va anunciar el conseller a la seva

compareixença per explicar el pressupost. Els hotels petits

podran comercialitzar el seu producte turístic a càrrec de les

partides de comerç. Pensam que això és inacceptable i hi estam

en contra. Aquesta novetat important, certament, ens preocupa,

ens preocupa que les petites empreses hoteleres entrin

directament en el pressupost d’aquesta conselleria quan és,

precisament, la Conselleria de Turisme la que ha de fer aquesta

política i dotar-la econòmicament de forma suficient. Sota cap

concepte és assumible que sigui la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia la que dugui a terme aquelles polítiques

quant a turisme, en detriment del sector comercial que ja en si

mateix es troba en una situació complicada.

Ja per acabar, no volem excuses, si el Govern pot pagar la

creació de Costa Nord o la creació d’un equip ciclista amb

càrrec al fons de contingència, també pot assumir les esmenes

presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Què és més

important, demanin-ho als ciutadans, demanin-los si s’estimen

més que el Govern gasti milions d’euros en l’adquisició de

Costa Nord i l’equip ciclista, que poc els reportarà, atès que són

estrictament inversions en publicitat, o que aquests doblers es

destinin, per exemple, a garantir la innovació en les empreses,

a elaborar un pla de residus industrials, a garantir els drets de

tots els consumidors del subministrament elèctric, a millorar els

mercats municipals o a tants d’altres projectes que hem exposat

prèviament; en definitiva, a millorar el futur del sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Per concloure el debat, té la paraula

el diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Efectivament, Sr. Sampol, a les quatre esmenes que vostè
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presenta esmena d’addició, ja n’hem parlat, ja he fet referència

a la primera intervenció. Nosaltres les rebutjam perquè pensam

que el pressupost està equilibrat i la conselleria podrà dur a

terme aquestes polítiques de promoció dels productes, de

modernització tecnològica, de potenciar la indústria

agroalimentària i també de la internacionalització de les

empreses. Però a més a més les rebutjam perquè vostè proposa

una baixa que és al capítol 6400 d’indemnització immaterial,

i a més presenta una baixa a Fires i Congressos, i ja hem

explicat que no es pot admetre aquesta esmena perquè aquesta

transferència ha de sufragar el deute acumulat, com he dit abans

de 470.000 euros.

A l’artesania efectivament és petita la consignació que hi

ha, però cal dir, i alguns diputats igual no ho saben, que

l’artesania és una matèria que està transferida als consells

insulars d’Eivissa i de Menorca i que, a més, la redacció dels

pressuposts en aquesta matèria concreta, s’ha tengut en compte

l’estadística i les peticions dels darrers anys, i pensam que és

suficient. Ja he dit que, si no ho fos, la quantitat a suplementar

seria molt petita i es podria fer via modificació de crèdit.

Incrementar les energies renovables, vostè proposa, Sr.

Sampol, una dotació de 300.000 euros, i jo li he de recordar

que l’esforç que fa la conselleria pensam que és important,

perquè del pressupost del 2003, quan vostè era conseller,

aquesta partida estava dotada amb zero euros.

El soterrament de les línies elèctriques. Li he de recordar

que el Pla director sectorial energètic, aprovat pel pacte de

progrés i que va començar a funcionar, si no record malament,

el 2001 i que, per tant, és recent, no preveu el soterrament, és

més, diu que és obligatori soterrar les línies elèctriques de

baixa tensió, però les línies d’alta i de transport no és necessari,

millor dit, el Pla director no ho preveu. Vostès el que proposen,

idò, és soterrar les línies elèctriques quan, a més, i li he de

recordar, que les xarxes són propietat de l’empresa

distribuïdora i que és l’empresa que ho ha de fer.

Quant a l’IDI; reafirmar-me una vegada més, pensam que

per poder dur a terme tots els programes i a més a més

l’assessorament que fa l’institut, no se li pot rebaixar aquestes

pessetes, no poden baixar les partides de capítol 1 i 2 i

pretendre que s’aconsegueixin els mateixos resultats.

Quant a potenciar l’associacionisme de les empreses en el

món comercial, ja se li ha dit per part del conseller fa una

estona, que la conselleria té previst un replantejament d’aquests

plans de dinamització.

Quant al PSOE dir que totes aquestes esmenes que

presenten amb càrrec al fons de contingència, hem de dir que

el fons de contingència està dotat, i ho repetesc, dotat. El

projecte de pressuposts crea aquest fons de contingència, però

es dotarà una vegada aprovat el pressupost via la modificació

de crèdit que farà el conseller. Si vostès volien fer esmenes amb

càrrec al fons de contingència, el primer que havien d’haver fet

era una esmena de dotació, dotar aquest fons i després fer les

esmenes.

Recerca, innovació, temes de medi ambient. Vostès no les

fan a la conselleria que té les competències, no per això el

Govern no ho farà, però qui ho farà serà precisament la secció

14 i la secció 15, com he repetit.

(Remor de veus)

També fa un caramull d’esmenes parcials al tema energètic.

Se li ha dit aquí que tots aquests temes els durà l’Institut Balear

d’Energia, que hi ha una partida de 200.000 euros a la partida

441 de la Direcció General d’Energia que és per dotar,

precisament, totes aquestes qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor.

EL SR. OLIVER I MUT:

La modificació del Pla sectorial d’energia, em proposa que

es faci un estudi amb un euro de dotació. És curiós, abans el

pacte de progrés feia estudis amb partides milionàries, i avui el

Partit Popular ha de fer estudis amb un euro. Jo conec la

capacitat del Sr. Conseller, però tanta com això, no en té.

(Remor de veus)

Energies renovables a Menorca, hi ha el Pla territorial de

Menorca, que té una moratòria on té congelades les

instalAlacions d’aerogeneradors, vostè proposa que es faci un

increment dins aquesta partida. L’energia solar tèrmica,

exactament el mateix. Miri, tot això ho farà, com he dit abans,

l’Institut Balear d’Energia.

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor.

EL SR. OLIVER I MUT:

Recinte firal a Manacor, es farà a càrrec de l’empresa

pública Fires i Congressos, que ja està redactant i, a més a més,

es farà amb endeutament, i política industrial, també. Estam

d’acord a fer la política industrial, però no amb càrrec a fons de

contingència i amb càrrec a la conselleria, sinó que aquesta

política es farà des de l’Institut de Desenvolupament Industrial

i amb endeutament. Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Senyores i senyors diputats, si em

presten un minutet d’atenció, perquè no hi hagi cap error.

Al debat 13 hi ha una transacció, la 4067 del PSM. En el

debat 15 hi ha una transacció, la 3762 del Grup Socialista. En

el debat 17 hi ha una esmena la 4206 del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds. En el debat 18 hi ha dues

transaccions, la 4033 del Grup PSM i la 3858 del Grup

Socialista.
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Per tant, deman a tots els grups si aquestes transaccions i

esmenes es poden aprovar per assentiment. Queden aprovades

per assentiment.

I ara, votarem les esmenes dels debats 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19 i 20. Correcte? Passam a la votació.

26 sí, 33 no, cap abstenció. Per tant, queden rebutjades

aquestes esmenes.

I abans d’acabar els inform, a la vista de com han anat els

debats, que demà començarem a les 11 del matí.

S’aixeca la sessió, fins demà.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


