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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 1837/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia, per tal d'informar sobre les
línies d'actuació de la conselleria.

Passam al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença de l’Hble. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia Sra. Francesca Vives i Amer, per tal
d’informar sobre les línies d’actuació de la conselleria.
Assisteix l’Hble. Consellera, acompanyada de l’IlAlm. Pere
Trias i Aulí, director general de Comerç; IAlma. Sra. Maria
Sintes i Campos, directora general de Promoció Industrial;
IlAlm. Sr. Guillem Fullana i Daviu, director general d’Indústria;
IlAlm. Sr. Jaume Garau i Bestard, director general de Fons
Europeus; Sr. Josep Lendínez i González, cap de Gabinet i Sr.
Pere Marí, cap de Premsa.

Té la paraula la Sra. Francesca Vives i Amer per fer
l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies, Sr. President...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

Com diuen, “qui no està avesat a anar a missa, al portal
s’agenolla”, no és així?

Bé, molt bon dia a tots, estimats diputats i diputades. En
primer lloc gràcies per ser aquí i per l’interès que manifestau
per conèixer les línies generals d’actuació de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant els propers quatre anys. Un
període que serà clau i on volem donar, mitjançant treball i
diàleg, una resposta adequada als problemes i a les necessitats
que entenem que no poden esperar i que s’han de resoldre
aviat. 

Per simplificar una mica, podríem resumir les línies
prioritàries de treball d’aquest departament en 6 grans eixos. En
primer lloc, l’aprovació d’una nova llei de comerç de les Illes
Balears per adaptar-se als preceptes de la Directiva europea
Bolkestein. Segon, la construcció del gasoducte que ens unirà
amb la península i que conviurà amb l’impuls decidit a les
energies renovables. Això sense oblidar el suport als programes
d’eficiència energètica, el suport a la internacionalització de les
empreses i indústries de Balears i també volem impulsar una
millora que permeti agilitar i millorar l’atenció que reben els
ciutadans i associacions que han de fer tràmits amb la nostra
conselleria. 

Pel que fa a comerç, el primer i més important que tenim és
l’aprovació d’una nova Llei de comerç de les Illes Balears per
adaptar el nostre sistema jurídic als preceptes de la Directiva
Bolkestein i és una de les prioritats que jo crec que és òbvia. A
més, tenim una data límit i per tant, ens hem de posar a fer la

feina i aviat. La data és desembre del 2009. Davant nosaltres
tenim dos anys de feina intensa, amb l’objectiu final
d’aconseguir un equilibri entre els formats comercials, però que
mantengui al mateix temps i sobretot, el comerç urbà de les
nostres illes. Hi ha molta gent que veu la Directiva Bolkestein
com una via lliure, oberta per a la instalAlació de més grans
superfícies. No és així, nosaltres entenem que no és així, perquè
tan obliga a les institucions a no intervenir sobre el lliure
comerç, com també i això convé no oblidar-ho, a fer un esforç
previ d’ordenació i aquest punt crec que és important. En tot
cas vull deixar clar aquí i ara que la moratòria per a les noves
grans superfícies a les illes seguirà vigent fins a l’aprovació per
part del Parlament de les Illes Balears de la nova normativa de
comerç. 

Des d’aquesta conselleria pensam que la Unió Europea
mitjançant aquesta normativa canvia, però no elimina, això
també és important, els mecanismes que permeten a
l’administració regular el sector comercial, que hauran
d’atendre factors, objectius, com són el medi ambient, l’interès
general, la salut, o l’educació. Nosaltres entenem per exemple
que mitjançant aquesta nova normativa Bolkestein Ses
Fontanelles no es podria fer perquè hi ha uns criteris
mediambientals, d’interès general i de salut, etcètera, que ho
limiten. Per això nosaltres tenim el convenciment que el
comerç tradicional no es veurà perjudicat amb la nova Llei de
comerç. El que sí farem serà posar tots els mecanismes
adequats i nosaltres veim des de la direcció general amb
aquesta nova normativa Bolkestein, una oportunitat
precisament perquè els comerços es modernitzin, s’adaptin i
avancin. Aquests criteris bàsics que permeten regular l’activitat
comercial, a partir d’ara han de ser desenvolupats, com he dit
abans i ho seran perquè aquesta conselleria que ens ha tocat
dirigir a nosaltres... Ens comprometem en aquest cas a no
defugir a cap responsabilitat i fer la feina en el termini que
marca la llei.

També sembla evident que mitjançant la Bolkestein, el
paper dels consells i dels ajuntaments en la planificació
comercial guanyarà un pes important. Sobretot en temes
d’ordenació, com són els plans directors insulars d’equipaments
comercials, allà on esperam que els consells de Mallorca,
Eivissa i Formentera emprenguin el camí que ja ha pres
Menorca d’elaborar aquest pla. I després també tendrà molt de
protagonisme pels plans generals d’ordenació urbana. En
aquesta matèria, la feina d’aquest departament durant aquests
propers 4 anys preveu un impuls a les ajudes que es concediran
als municipis per a la millora d’àrees comercials i per fomentar
l’artesania. Creim que aquest és un punt important, incrementar
les ajudes que van destinades als ajuntaments, per tal que les
àrees comercials es millorin i atreguin per tant, la gent i
convidin a passejar. Nosaltres entenem que sense inversions
fortes a les infraestructures precisament de carrers, falta la base
per a un desenvolupament comercial amb força.

També serà important la millora dels registres d’activitats,
com és el cas del Registre d’establiments comercials,
mitjançant acords podem intentar establir acords amb altres
institucions per procurar la seva actualització i disposar d’una
imatge real i actualitzada de com és l’activitat comercial a la
nostra comunitat. Volia fer també un incís i recordar
l’obligatorietat de tots els establiments comercials d’adaptar-se
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per tal que la gent amb mobilitat reduïda puguin tenir accés.
Això és obligatori i crec que, si no vaig errada, a partir del
juliol del 2008. Per tant, hem estimat oportú, ara que revisam
les línies d’ajuda, establir-ne una per tal que els comerços
tenguin la possibilitat i estimular-los a fer aquesta petita obra
i que tenguin una petita ajuda de la conselleria.

Passam a energia. Entenem i supòs que tots hi estarem
d’acord, que és un sector vital per a l’economia de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera i un dels compromisos de
legislatura d’aquest departament és el foment decidit de les
energies renovables i els programes d’eficiència energètica a
tots els sectors. La nostra fita és aconseguir reduccions de
consum i estabilitzacions en els augments anuals de la demanda
d’energia. I que l’augment de la producció energètica de les
Illes Balears es basi cada cop més en l’oferta d’energies
renovables. Això, sense obviar la que serà la principal obra
d’infraestructura durant la primera part de la legislatura, la
construcció del gasoducte que unirà la península amb Eivissa
i Mallorca, està previst que comenci el mes que ve i la seva
arribada està prevista a Mallorca per a l’any 2009. Sense cap
dubte serà una de les grans fites d’aquests 4 anys. És cert que
encara queden temes per resoldre, com és el traçat concret de
l’arribada del gasoducte a Palma i com travessarà l’illa
d’Eivissa fins arribar a la central de Gesa. Estam fent feina en
aquest sentit tots, des de tots els partits i tots aquests temes
entenem que es poden resoldre amb voluntat de diàleg i
consens. Però el que puc assegurar avui aquí és que el
gasoducte es farà i procurarem estendre els beneficis del gas
natural al màxim de municipis de totes les illes. Només en allò
que ja està previst, que les centrals elèctriques de Mallorca i
d’Eivissa funcionin amb gas natural, ja aconseguiríem un
notable estalvi en els costos de producció d’energia. Ja he dit
abans, que no ens conformam i crec que no ens hem de
conformar només amb això, hem de ser més ambiciosos i hem
de preparar el camí per tal d’adequar el gas que arribi a les illes
i ja haver fet una “avançada”, per tal de preparar les
infraestructures i que aquest servei arribi a les zones turístiques
i a tots els pobles de les Illes.

Per altra banda preveim la convocatòria en els propers
mesos d’unes jornades de debat, els propers mesos seran com
molt tard el mes de gener, a finals de gener, sobre energies
renovables i que serveixin per apuntar línies d’acció en aquest
àmbit. Aquí també convidam a tothom a participar-hi i volem
que tothom pugui dir la seva, pugui opinar i a partir d’aquí
començar a fer feina. Volem impulsar la instalAlació de noves
plantes d’energia solar fotovoltaica i prendrem mesures
necessàries per aconseguir-ho. En matèria d’instalAlacions
eòliques es realitzarà una millora urgent a les instalAlacions del
parc eòlic des Milà (Menorca), que a hores d’ara no funciona
a ple rendiment. Pel que fa referència a l’energia solar tèrmica,
pensam que el pas que s’ha donat a nivell estatal, imposant la
seva inclusió a les noves construccions mitjançant la
modificació del codi tècnic de l’edificació és positiu, però és
insuficient. Vull dir que podem anar una mica més enllà. Per
tant, entenem que han de continuar i millorar els programes de
subvencions per a la seva instalAlació a edificis ja construïts.

En matèria d’eficiència energètica creim que ha de ser la
pròpia administració la que doni exemple, tallant el
malbaratament d’energia. La realització d’auditories i volem

començar per ventura per la nostra pròpia conselleria, que
permetin reduir els nivells de consum seran prioritàries, així
com desenvolupar accions per a l’autosuficiència energètica de
depuradores i dessaladores a les Balears. Unes accions que
s’haurien d’impulsar en coordinació amb la Conselleria de
Medi Ambient. Objectiu de la legislatura és aconseguir també
que l’enllumenat públic compleixi cada vegada més els criteris
d’eficiència energètica. Volem caminar en aquest sentit,
mitjançant la colAlocació de bombetes de baix consum i que es
faci d’igual manera als semàfors, mitjançant la tecnologia (...)
i que consumeix un 10% menys que les energies tradicionals.

També vull avançar aquí que s’està negociant amb el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía,
conegut com a IDAE. Un increment per al 2008 dels recursos
disponibles per a les Balears en aquesta matèria, dins les
diferents línies d’ajuda disponibles. Es vol augmentar també la
colAlaboració amb els distints sectors econòmics, com és el
comerç, turisme i construcció, per aconseguir reduccions en els
seus nivells de consum, tema allà on estam segurs de comptar
amb la seva colAlaboració, tot i que és complicat, perquè també
implica un estalvi econòmic per a les empreses. 

Passam a matèria de promoció industrial. Una direcció
general que gestiona una àrea que creim prioritària per a la
salut i la competitivitat d’aquest sector. La conselleria vol
impulsar la creació d’un Consell Assessor de la Indústria de les
Illes Balears. Seria un organisme consultiu que donarà veu
permanent al sector i que ja existeix en altres departaments de
la pròpia conselleria, com és a la Direcció General de Comerç.
Es vol fer també un major esforç de planificació, que inclourà
l’elaboració d’un pla estratègic de la indústria, a més d’elaborar
un cens d’indústries i un altre de sòl industrial. En tot allò que
fa referència a incentivar l’obertura de nous mercats per a les
empreses de Balears, que és un tema essencial per a la
competitivitat de les nostres empreses en un mercat global, es
vol dur endavant durant aquests 4 anys la creació d’un servei de
promoció exterior. Això seria un servei que crearíem dins la
pròpia conselleria i que assessoria la gent i els empresaris a
l’hora de demanar les ajudes. Creim que de vegades és
necessari perquè van una mica perduts amb tanta paperassa a
promoció industrial i a l’administració en general. A l’hora
d’obtenir ajudes, es treballarà per simplificar els tràmits,
millorar la informació que reben els empresaris i s’estarà al
costat de les petites i mitjanes empreses perquè també puguin
sortir a fora a vendre els seus productes.

L’impuls a la inversió en recerca i desenvolupament també
es farà mitjançant un nou programa d’ajudes baix el nom
d’Innoempresa, que s’iniciarà l’any que ve. Són unes ajudes
noves que vénen de l’Estat i que estan encaminades a la
innovació, recerca, etcètera. Es mantendran els programes de
colAlaboració amb la Cambra de Comerç i també cercarem
augmentar la cooperació en organismes com Instituto de
Comercio Exterior, conegut com ICEX, o el COCCA de
Catalunya, amb el qual hi ha acords signats. La política
d’exportació la volem centrar en els resultats, volem ser austers
i eficients en el maneig dels doblers públics. Això és una altra
prioritat que ens hem marcat. D’aquesta manera es treballarà
des de la conselleria en l’anàlisi dels resultats obtinguts per les
nostres missions comercials a l’exterior, amb l’objectiu que
segur que compartiran els empresaris de fer coses encara
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millors en els anys següents i guanyar noves quotes de mercat.
La nostra voluntat i la nostra feina està encarada en el treball
conjunt amb la iniciativa privada, mantenint canals de
comunicació i diàleg continus. Un país allà on l’administració
pública i l’empresa tenen objectius comuns, entenem que
avança més ràpid. Aquesta serà la nostra línia d’actuació durant
els propers 4 anys, avançar ràpid i bé.

La reforma de l’Institut d’Innovació Empresarial, conegut
com IDI, depenent d’aquesta conselleria, perquè es converteixi
en una agència de desenvolupament i que englobarà serveis de
millora i de competitivitat de les empreses i institucions de
Balears serà una bona fita en el camí que ens hem marcat.
L’esforç en formació i innovació seran una constant. Si avui en
dia la formació contínua és una obligació per ser competitius,
en un mercat allà on no podem competir en preus i quantitat,
però sí en qualitat és a la indústria una necessitat encara més
evident, degut a la manca de personal qualificat que hi vulgui
treballar.

Per tant, s’ha d’aprofundir en els programes de formació
específica per als treballadors dels sectors i per als joves que
s’incorporen a la indústria. En temes com la moda, l’ajuda als
joves s’ha d’entendre en un sentit molt ample. No només basta
l’existència de centres com l’Escola de Disseny de Palma, sinó
que s’ha de donar l’ajuda que calgui als emprenedors per
facilitar-los la informació i el suport necessari perquè puguin
donar el darrer pas, de vegades és el més difícil i és convertir
un somni, una bona idea en una empresa precisament que
funcioni. Això és important i entenem que de vegades els joves
que surten de l’escola necessiten un impulsar per donar aquesta
passa, que la teoria es converteixi en realitat i que aquesta
realitat sigui precisament el que acab de dir, que funcioni.

Pel que fa a l’oferta de sòl industrial, l’elaboració d’un cens
de sòl existent, ja s’ha comentat abans, serà una bona eina. Es
poden fer i es faran polígons, ara bé, polígons entesos com a
petites àrees al costat dels nuclis urbans i respectuosos amb
l’entorn i que puguin ser en molts de casos aprofitats per
aquelles empreses que tenen la necessitat de sortir del poble.
Un d’ells, el d’Es Migjorn Gran (Menorca) és a punt ja d’obrir-
se, però l’objectiu de futur és treballar perquè els nous polígons
que s’habilitin siguin realment un vehicle al servei de la
indústria. Una cosa que es pot aconseguir i que s’ha
d’aconseguir, precisament, de la mà i amb en colAlaboració amb
els consells i ajuntaments. Voldria remarcar que la
colAlaboració i respecte entre institucions és una prioritat
d’aquest equip des del primer dia que ens hem incorporat a
aquesta conselleria. 

També tenim fons europeus, com sabeu la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia incorpora al seu organigrama
durant aquesta legislatura, la gestió de fons europeus i que han
motivat la creació d’una direcció general específica, decisió
que entenem absolutament justificada, vist el volum de feina
existent. La direcció general s’encarregarà de la gestió dels
fons FEDER, del fons de cohesió, així com de les ajudes que
poden arribar a les illes a través de la iniciativa Interreg i de
projectes europeus específics. La prioritat d’acció és mantenir,
si es pot i si es pot augmentar, els recursos que rebem de la
Unió Europea, en un context difícil com és el que marca
l’entrada de 12 nous països a la Unió. Això sempre fa que

canviïn una mica les prioritats respecte de ca nostra. Volem que
el finançament addicional que arriba de BrusselAles es
distribueixi millor a les illes, prioritzant la inversió en sectors
estratègics per a la nostra societat, el transport o la inversió en
recerca i desenvolupament. D’igual manera es vol millorar
l’administració d’aquests doblers, assegurant projectes i una
correcta gestió perquè no es perdi finançament, cosa que de
vegada ha passat i que hem de treballar per tal d’evitar-ho. Es
vol imposar també una nova Euroregió que reuneixi les illes de
la Mediterrània, una qüestió que permetrà unificar esforços pel
que fa a la defensa del fet insular i els interessos davant
BrusselAles. Volem potenciar a més el Centre Balears Europa
com a lobby polític a les illes davant les institucions
comunitàries i millorar la informació i la difusió de la Unió
Europea i de les polítiques comunitàries a Balears.

Pel que fa a la Direcció General d’Indústria es treballarà en
seguir millorant l’agilitat i l’eficàcia dels tràmits mitjançant
dues vies. Primer, la incorporació de nous tràmits de resolució
immediata a la UDIT (Unitat d’Informació i Tràmit). I segona,
continuar en la implantació de la tramitació telemàtica. S’ha
començat amb els butlletins elèctrics i a partir de dia 1
d’octubre, per tant, en aquest moment ja, estam en condicions
de rebre els projectes telemàticament, tan del ColAlegi
d’Enginyers Superiors, com dels Enginyers Tècnics. S’ha de
potenciar aquest sistema de presentació emprant-la en els nous
tràmits. Aquest és el nostre objectiu. Un altre dels objectius
bàsics de la Direcció General d’Indústria és garantir la
seguretat de les persones, béns i instalAlacions i l’única forma
és a través de la inspecció de les instalAlacions, per tal d’exigir
el compliment de la normativa i de la reglamentació que els
afecta. Per tant, la nostra intenció és incrementar
progressivament les inspeccions a les instalAlacions, entenem
que l’administració ha de ser àgil i ràpida, però tot aquest
procediment de simplificar tramitacions ha d’anar
acompanyada d’un bon cos d’inspecció, un bon servei
d’inspecció, en cas contrari hi ha la temptació de fer embulls,
no?

Pel que fa referència a mines, plantejarem i ens agradaria
aconseguir i ho aconseguirem, l’elaboració d’una Llei de mines
de les Illes Balears, que permeti configurar un marc normatiu
propi per al sector. Pel que fa a les pedreres volem millorar la
gestió que se’n fa d’aquestes instalAlacions, revisant i
autoritzant tots els plans de labors de les pedreres, controlant
els perímetres autoritzats de les explotacions, tot això
acompanyat d’inspeccions per tal de fer complir la legislació en
matèria d’explosius. Sabeu que els explosius van acompanyats
de renous, de vibracions, de pols i per tant, és d’allò que hi ha
més queixes dels veïnats. Per tant, volem estar al costat dels
veïnats des de la pròpia direcció general. Per tant, comprovar
i reduir en el que sigui possible aquestes molèsties. Per altra
banda, també obrirem una línia d’ajudes per a la renovació
d’instalAlacions elèctriques. Ara me’n vaig de les pedreres i torn
a les instalAlacions elèctriques. En aquest cas seria instalAlacions
elèctriques individuals i centralitzades en edificis d’habitatges
que s’hagin realitzat abans de dia 9 de gener de 1974. Aquesta
data és quan va entrar en vigor el reglament de baixa tensió que
ja està derogat en aquests moments. 

Passam a Fires i Congressos. El nostre model de gestió a
Fires i Congressos té prioritats clares, la primera d’elles,
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consolidar un model de fires professionals, centrades en les
necessitats de l’empresariat balear, a més del model que ja
tenim centrat en un públic generalista. Un exemple de fires
professionals que interessen ha estat per exemple Art Colònia.
Un vehicle ideal per al foment del turisme cultural, però s’ha de
seguir fent feina. Volem recuperar una firma com
Tecnoturística, això sí amb un nou format i potenciar la Fira
Nàutica. Tecnoturística, com sabeu, es va deixar de fer el 2004
i nosaltres la volem tornar potenciar, però ja dic, amb un format
nou, consensuat, parlat, factible i que agradi sobretot.

També volem mirar si hi podem incloure altres fires
relacionades amb tots els sectors, però sobretot amb el sector
turístic i el sector serveis que són el motor econòmic de les
nostres illes. Per tant, mirarem de definir un model allà on hi
hagi cabuda de tot el que acab de dir. Nosaltres entenem que
això ha de canviar, el que tenim en aquests moments. I el que
acab de dir es farà a partir del 2008, amb la voluntat afegida de
fer rendible al màxim la gran inversió realitzada pel govern
anterior en el recinte firal de Son Sant Joan. El volem donar a
conèixer i fer més fàcil els accessos per als visitants. També
s’ha de fer feina per dotar-lo d’un millor aparcament i assegurar
el transport públic cap al recinte firal. Aquestes coses en
aquests moments les estam negociant. Entenem que és necessari
un nou model de recinte firal, però el lloc i el moment estan en
funció de definir primer el pla de negoci i de tenir clares les
infraestructures de transports. Nosaltres volem un model de
gestió de fires fort, consolidat i plenament homologable amb
les que es fan a la resta d’Europa i que sigui un instrument
d’utilitat per a totes les empreses de Balears.

Pel que fa a l’activitat firal a l’exterior, des del Consorci de
Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, conegut com
CDIB, es vol continuar i millorar la forma i sobretot les
maneres en què es fa aquesta feina d’ajuda a les empreses i a la
indústria de les Illes Balears. Tot això dins un marc d’austeritat
en el que també ens veim una mica obligats per la gestió
realitzada en el passat, però estam ben disposats a assumir el
repte i fer bona feina amb menys recursos. Des del CDIB també
es vol impulsar la recerca de fons europeus per desenvolupar
nous programes d’activitat i la formació continuada del seu
personal, per adequar-los a les necessitats de treball presents i
futures . Es vol, per altra banda, augmentar la coordinació amb
altres departaments i institucions, com són els ajuntaments, per
fer que el resultat de la promoció dels productes de Balears
siguin òptims.

Moltes gràcies, per la vostra atenció. Aquí acaba de
moment la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions. Per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió, o si podem continuar.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Si li pareix, president, demanaria la suspensió per 10 o 15
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Se suspèn, si els pareix bé, per cinc minuts..., pel
temps necessari.

EL SR. PRESIDENT:

Tenen la paraula els grups parlamentaris, i en primer lloc té
la paraula el Grup Parlamentari Mixt, per un temps de 10
minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot vull donar la benvinguda
a la consellera per la compareixença, i en segon lloc passar un
poc a explicar, definir si podem un poc més totes les
exposicions que ha fet respecte de tots els temes que ella
gestionarà aquests anys. És una conselleria molt àmplia a la
qual s’han afegit algunes coses més, toca moltíssims sectors
importantíssims a Balears, a totes les Illes, i agraesc també que
hagi concretat en alguns aspectes dels quals ha parlat, projectes
concrets, actuacions concretes, a part de també dir o definir un
poc les línies generals quant a la feina de la conselleria.

I dins aquest punt de remarcar i de concretar un poquet més
els projectes que farà a cada una de les Illes i les lleis que
desenvoluparà, ja entrant un poc en matèria sí que m’agradaria
saber de quina manera s’impulsaran les fires, de quina manera
es faran les fires que organitza i paga el Govern balear a les
diferents illes. Així també m’agradaria saber si dins la
programació de la conselleria estan previstes la construcció i
l’execució del recinte firal de Formentera. A l’anterior
legislatura així estava previst i m’agradaria saber quina és
l’opinió de l’equip de la consellera i de la consellera mateixa
sobre el recinte firal a Formentera, l’única illa de Balears que
ara mateix no disposa d’un recinte firal per organitzar fires, tant
siguin organitzades pel Consell de Formentera com siguin
organitzades pel Govern balear.

Ha parlat la consellera també respecte de la promoció dels
productors locals, siguin -entenc jo- agroalimentaris, elaborats
i sobretot també artesanals. Dins les propostes de l’equip, crec,
del Consell de Formentera i les propostes també del meu
programa electoral figura també un centre artesanal a
Formentera; s’havia fet feina en aquest aspecte i m’agradaria
saber quina és l’opinió de la consellera respecte d’establir ja
definitivament aquest centre a Formentera, que donaria un
impuls definitiu a l’artesania típica de Formentera i a la seva
divulgació i promoció. També a la vegada m’agradaria saber
com es promocionaran, ja no només a Formentera sinó a totes
les Illes Balears, com es farà per promocionar, que especificàs
un poquet més, la producció o els productes locals de cada una
de les Illes, tant sigui dins la comunitat autònoma com sigui a
l’exterior, que ens explicàs un poc quines línies seguiran i cap
a on es promocionaran.

Entrant ja en altres temes, temes d’electrificacions,
m’agradaria saber si la conselleria té previst algun programa
autonòmic de totes les illes per suplir i dotar d’energia, energia
elèctrica, em referesc, zones on ara mateix no hi ha
subministrament, estic parlant d’electrificacions rurals; si la
conselleria té pensat fer un programa autonòmic per establir
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energia elèctrica a zones on ara mateix és impossible la seva
electrificació. Dic això perquè l’anterior govern va ser receptiu
en aquest aspecte i va electrificar zones importants de
Formentera perquè era impossible altra forma d’energia i (...)
moltíssimes cases per tal que en ple segle XXI poguessin tenir
energia elèctrica. M’agradaria saber si a nivell autonòmic hi
haurà un pla per electrificar zones, ja no només d’illes petites
sinó altres illes, amb energia elèctrica.

També m’agradaria saber si la conselleria seguirà amb el
PIER, el Pla d’impuls d’energies renovables. Aquest PIER es
un pla important que té molts de fronts, té moltes àrees
d’actuació. Estam parlant de mesures d’estalvi energètic, estam
parlant de fer auditories a hotels, activitats a tot Balears, a
Formentera se’n varen fer moltíssimes, i els empresaris
s’adonaren d’on fallava la seva instalAlació i quines mesures
havien de dur a terme perquè la seva factura elèctrica a final de
mes es reduís moltíssim. M’agradaria saber si la consellera té
a nivell autonòmic, a nivell de tot Balears, previst continuar
amb aquest pla d’impuls de les energies renovables, no només
ja amb auditories sinó en tots els aspectes que aquest pla
incloïa. 

I un dels aspectes importantíssims que aquest pla incloïa
com a pioner, crec jo, a tot el Mediterrani, fins i tot a nivell
quasi quasi europeu era el projecte de Formentera Solar. Com
la consellera supòs que sap hi ha dues plantes fotovoltaiques a
punt d’executar-se a Formentera per donar energia elèctrica
produïda de manera ecològica o de manera neta, que revertirà
a la xarxa elèctrica de Formentera i s’aspira o el repte de futur
és que Formentera s’autoproveeixi d’aquest tipus d’energia en
un futur no molt llunyà. Voldria saber si la consellera..., la
conselleria què té pensat fer en aquest tema. És un tema
important, és un tema que seria crec que una de les primeres
illes del món que s’autoproveiria energèticament i sobretot amb
una energia neta i amb una energia ecològica.

Dins el PIER també, sí, això sí que ho ha comentat i ho
agraesc, ha comentat el Pla d’eficiència energètica
d’enllumenat públic. A Formentera es varen fer pràcticament
tots els nuclis urbans, només en faltava un, faltava una segona
fase, la primera fase va ser subvencionada en una moltíssima
gran part pel Govern balear, i queda una segona fase que és el
nucli de Sant Francesc. M’agradaria saber si té -supòs que sí
que ho ha comentat i que ho especificàs- si en aquesta segona
fase que ha comentat hi ha també l’únic nucli urbà de
Formentera que queda pendent d’executar.

Passant ja al Centre Balears Europa la consellera ha
comentat que vol ser un lobby polític a Europa. A mi també
m’agradaria que concretàs més aquest tema. És un tema en el
qual a Formentera hem fet moltíssima feina, vàrem establir una
oficina amb una persona que l’atengués durant aquests anys.
Hem fet esforços, hem fet esforços econòmics, hem fet esforços
personals perquè tengués representació al Centre Balears
Europa Formentera; m’agradaria saber quina línia es pensa
seguir, a part que el Centre Balears Europa sigui un lobby
polític; a mi m’agradaria que concretàs un poquet més aquest
tema del Centre Balears Europa.

Quant al polígon industrial vostè ha comentat que
s’intentarà comprar sòl industrial, s’intentarà aconseguir sòls

per establir zones industrials o polígons industrials devora els
cascos urbans. Jo li he de fer notar que els plans territorials
insulars de cada illa -en aquest cas el que regeix ara mateix a
les illes d’Eivissa i Formentera és comú a les dues illes-
estableixen unes zones de transició, unes àrees de transició per
on poden créixer els nuclis urbans, però també estableix de
manera definitiva on han d’establir-se aquest tipus d’activitats.
M’agradaria que concretàs aquest tema, com farà; supòs i
entenc que s’haurà de condicionar o haurà d’anar condicionat
al pla territorial de cada illa, i sobretot com pensa la consellera
o la conselleria comprar o adquirir el sòl per a possibles
ubicacions industrials. També m’agradaria que concretàs si ha
tengut alguna reunió amb la gerència del polígon industrial de
Formentera, que pateix greus mancances quant a
subministrament energètic, i sobretot d’urbanització, si té
pensat fer alguna actuació ja que ha dit que faran més polígons;
a Formentera n’hi ha un que per ara tots creim que és suficient,
si té pensat invertir a millorar l’únic polígon industrial de
Formentera quant a urbanització, electrificació i millora en
general del seu aspecte.

Ha citat un altre aspecte important: que s’ha fet moltíssima
feina a tot Balears durant aquests anys, que és l’institut de...,
l’IDI. L’IDI ha fet moltes feines complementàries de promoció
de productes, moltíssimes feines absolutament industrials.
M’agradaria saber -vostè ha dit que hi haurà una reforma
d’aquest IDI- m’agradaria saber que concretàs en què consistirà
aquesta reforma i cap a on es conduirà, si és que hi ha una nova
conducció, una nova reorientació d’aquest IDI, perquè realment
era o és un sistema d’assessorament als industrials i als
promotors que volen fer coses, ja no dic dins la comunitat sinó
fora de la comunitat autònoma. 

Ha citat el Pla director sectorial de comerç, és un tema
important, l’única illa, com vostè ha dit, que ho està començant
a fer és Menorca. També m’agradaria saber si ha parlat d’això
amb les illes d’Eivissa i Formentera, també, per veure cap on
seran els trets importants o els trets més singulars d’aquest pla
director sectorial de comerç, que entenc jo que haurà de ser un
per a cada illa, sigui Eivissa i també un altre també que sigui a
Formentera.

Un tema que ha citat és la nova llei de mines, la nova llei de
mines que també m’agradaria que especificàs un poquet més
cap a on es conduirà, si hi haurà moltes o poques novetats.
L’únic que ha citat és respecte a la molèstia dels veïns o la
molèstia de la gent que hi viu a prop. He de comentar-li que a
Formentera hi ha un problema greu quant a subministrament
d’àrids perquè per sentència judicial s’hagueren de tancar les
pedreres que subministren àrids als constructors de Formentera.
M’agradaria saber si dins aquesta nova llei de mines o aquesta
reforma de la llei de mines a nivell, evidentment, de comunitat
autònoma, hi haurà algun annex o possibilitat que s’estableixi
alguna solució perquè hi hagi àrids a Formentera a un preu
raonable; ara els preus que es manegen quant a àrids, que és la
matèria primera d’aquesta construcció, estan disparats.

Un altre tema que ha comentat la consellera..., estic
concretant molt però la consellera també ha concretat molt en
alguns aspectes i, clar, evidentment és obligat en aquestes
compareixences anar un poc més especificant projectes per a
projectes més concrets. Li volia demanar si s’ha reunit amb
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GESA per saber quin nivell de qualitat de subministrament
elèctric hi ha a Formentera i si pensa donar alternatives a aquest
subministrament elèctric de Formentera, que a vegades ha patit
algun tall de subministrament, sobretot quan es presenten
puntes en temporada estival. Va sortir una notícia fa poc on
l’empresa instalAlava un tercer grup generador d’energia dins
aquesta central; m’agradaria saber si això es deu al fet que es
pretén produir més des de Formentera o, en tot cas, si és com
a sistema de seguretat o backup, o m’agradaria saber
exactament en què consisteix, si és que la consellera s’ha pogut
reunir, tal com va anunciar a Formentera que es reuniria, amb
l’empresa GESA.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mayans, du 12 minuts. Li ho dic perquè...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Acab, acab. És que és àmplia, la conselleria. Acab en un
minut.

Temes més concrets. Ha dit que donaria suport a la moda;
m’agradaria saber quina és la seva opinió respecte a la moda
Adlib d’Eivissa i Formentera, en quins aspectes l’ajudarà i
quina és la seva visió de la moda Adlib de Formentera,
d’Eivissa i Formentera, perdó.

Un tema important. Quan ha parlat de gasoducte, és evident
que a Formentera el gasoducte no arribarà, però hi ha un
problema important de subministrament de gas propà: les
empreses no hi volen anar. M’agradaria saber si la conselleria
té pensat fer algun pla de proveïment de gas propà a
Formentera perquè ara mateix no es poden instalAlar dipòsits de
gas liquat, de gas propà, perquè el subministrament a
Formentera és complicat i l’empresa ha dit que no n’instalAlarà
més. M’agradaria saber si la consellera té algun sistema per
poder assegurar el subministrament de gas a Formentera i de
quina manera.

I finalment m’agradaria saber si ha pogut contactar ja amb
la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera, d’Eivissa
i sobretot també de Formentera, i si pensa continuar amb el
suport que aquestes associacions es mereixen de cara a cursets
de formació, pàgines web, campanyes per promocionar el
turisme tot l’any o per fer que el turisme s’allargui la
temporada, i altres promocions similars.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula el portaveu d’Unió
Mallorquina.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, primer de tot vull fer l’agraïment pertinent per la
presència, la compareixença de la consellera en aquesta
comissió i encoratjar a dur endavant la tasca que ens ha indicat
que es desenvoluparà al llarg dels quatre anys que vénen.

En primer terme comentaré que en relació a la nova llei de
comerç que ens anuncia hi ha una sintonia en la línia bàsica que
se’ns indica de potenciar el comerç urbà tradicional i veure
amb prevenció la proliferació de grans superfícies, sobretot
veure amb prevenció aquesta proliferació per les conseqüències
en els accessos i en el trànsit rodat que provoca la sortida del
comerç i de les superfícies comercials fora de les ciutats amb
les conseqüències d’embussos que això genera; també en els
polígons industrials. Per tant creim que és una qüestió
important i coincidim plenament en la línia indicada per la
conselleria. Igualment que coincidim en el manteniment de la
moratòria i en l’aposta per la modernització del nostre teixit
comercial. En aquesta línia de modernització del teixit
comercial demanaríem a la consellera, aquest impuls i aquestes
ajudes als municipis que se’ns anuncien, si ens pot concretar un
poc la línia, si seran obres, seran..., bé, instalAlacions a les zones
comercials de les ciutats i dels pobles de les Illes Balears, etc.,
etc.; com es concretaran aquestes ajudes municipals de reforç
al comerç tradicional.

En relació a l’energia, primer de tot evidentment hem de
pregar l’agilitació al màxim possible del tema del gasoducte, i
evidentment coincidir en l’aposta per les energies renovables
i per l’eficiència energètica, si bé s’ha d’indicar que d’aquesta
potenciació de les energies renovables ens preocupa la
proliferació dispersa i caòtica de centres de producció
d’energia solar i l’impacte que determinades fonts o
determinades centrals d’energia eòlica poden produir al
paisatge dels...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

S’apaga tot el temps. En relació a aquesta qüestió de
l’energia també evidentment coincidim en la continuació i
millora i potenciació de la línia de les auditories com a element
i eina per aconseguir aquesta major eficiència energètica.

En relació a la promoció industrial evidentment també
volem manifestar la nostra sintonia amb les mesures
anunciades, amb el Pla estratègic industrial, amb l’impuls a la
recerca i la innovació i amb l’ajuda als nostres creadors en
moda i disseny perquè creïn a partir de les seves idees una
xarxa empresarial potent en aquesta àrea i...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

Bé, ara ho canviaran. I sobretot en aquest àmbit de la
promoció industrial hem d’emfasitzar i accentuar la nostra
coincidència...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Prefereix esperar un minut?

EL SR. MELIÀ I QUES:

M’és igual. Esperam?
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EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé, senyors diputats, esperarem que venguin
els serveis tècnics per veure si...

(S'escolta el Sr. Melià i Ques que diu: “Ho provaré des
d’aquí, president”)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Superades un poc les dificultats tècniques, en relació amb
aquest àmbit de la promoció industrial deia accentuar la nostra
coincidència en la necessitat d’elaboració d’aquest cens de sòls
industrials, perquè és evident que hi ha en el planejament
urbanístic dels diferents municipis de les Illes Balears molt de
sòl industrial i que és necessari tenir un coneixement exacte de
la situació urbanística i de gestió urbanística d’aquests terrenys
a efectes de saber la seva disponibilitat per al mercat i les
necessitats industrials de les Illes Balears.

En matèria d’indústria també volem encoratjar la conselleria
perquè realment tiri endavant aquesta llei de mines; pesam que
la Llei de mines és molt important, la legislació estatal és
antiquada, és de principis dels anys setanta, com sap la
consellera bé és una legislació que aposta per la creació de
mines i que evidentment està feta amb una mentalitat impròpia
o no coincident amb un territori limitat com és el de les Illes
Balears. Per tant pensam que evidentment aquesta llei de mines
tendrà diferències substancials a l’actual legislació estatal.

Bé, en relació també a aquest àmbit de la indústria pensam
que les mesures que se’ns anuncien per part de la conselleria en
matèria de pedreres són adequades i encertades, si bé també
voldríem incidir en la necessitat que sabem que es produirà,
però ho volem manifestar, d’una més gran colAlaboració amb
els diferents ajuntaments que tenen pedreres en els seus termes
municipals, perquè molts d’aquests ajuntaments són de
dimensió petita, diguem amb no gran capacitat de recursos
humans, tècnics, per controlar l’explotació d’aquestes pedreres,
i que els vendria molt bé l’ajuda per part de la conselleria.

I finalment, en matèria de fires i congressos també volem
encoratjar l’agilitació de l’elecció del solar per al nou recinte
necessari de fires a les Illes Balears. Coincidim en les millores
necessàries que s’han de fer en el recinte de Sant Joan,
segurament ha estat una elecció encertada posar en
funcionament aquest recinte de Sant Joan, aprofitar aquest
espai, però és evident que en accessos, en condicions, en la
potenciació de noves fires hi ha molta feina a fer i pensam que
la línia que se’ns anuncia va per bon camí. 

I evidentment també encoratjam la conselleria a continuar
amb les ajudes a la promoció dels productes balears a
l’exterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Provarem des d’aquest micròfon, a veure si ara funciona.

Bé, moltes gràcies, president. Moltes gràcies, en primer
lloc, a la consellera per la seva compareixença i per
explicacions que ens ha donat quant a la seva àrea de Comerç,
Indústria i Energia, i molt breument les qüestions a què li
volem fer referència.

En primer lloc un dels temes inicials que ha comentat -em
sap greu haver arribat amb retard però he pogut saber finalment
que sí que ha parlat del tema- és la potenciació del comerç
urbà, que crec que és una línia que compartim plenament, i
continuar amb la moratòria de grans superfícies comercials, que
em pareix una mesura absolutament encertada. Des del nostre
grup del BLOC-PSM-Verds ens preocupa molt el tema de la
implantació de la directiva de serveis coneguda com a directiva
Bolkestein, la directiva europea que en dos anys haurem de
tenir ja transposada al nostre dret, a la nostra legislació, i creim
que és molt important que aquesta transposició d’aquesta
directiva es faci amb legislació pròpia -vostè ja ha anunciat una
nova llei de comerç, la qual cosa em pareix el més encertat de
tot-, que la legislació que tenim aquí sigui la que faci aquesta
transposició perquè nosaltres tenim les competències, i no
esperar que aquesta legislació ens vengui adaptada des de la
legislació estatal. Creim que hem d’exercir en aquest cas les
nostres competències i pel que vostè ha comentat crec que ja
van en aquest camí; per tant en aquest sentit en tot cas
manifestam la nostra postura totalment d’acord amb aquesta
qüestió.

Quant a energia crec que hi ha un tema en què tots
coincidim, un apunt important és el de la reducció de consum,
m’agradaria per ventura que especificàs un poquet més quin
tipus de plan i quin tipus de mesures es pensen prendre quant
a reducció de consum, crec que és absolutament bàsic i
necessari. I el tema que sí li volia plantejar i que crec que tots
coincidim és el de l’impuls de les energies renovables. Jo crec
que tots som conscients que per complir els protocols
internacionals de contaminació, d’efectes hivernacle,
evidentment estam lluny encara en aquesta comunitat
autònoma, i per tant no queda més remei que l’impuls de
l’energia renovable -vostè ha fet esment a l’energia solar
tèrmica, a la fotovoltaica, a l’eòlica- però sempre tenint en
compte evidentment el territori que tenim, el paisatge que
tenim; per tant no quedarà més remei que les normatives i les
decisions que es prenguin des de la conselleria compatibilitzin
l’impacte paisatgístic amb aquest impuls de l’energia
renovable, que tots compartim i que tots desitjam. Evidentment
això també voldrà dir..., la fotovoltaica té una extensió que ha
d’ocupar un terreny, l’eòlica no diguem l’impacte visual que té,
i per tant s’hauran de cercar els millors llocs, els millors
indrets, però això no pot aturar les necessitats que tenim no
només de complir els compromisos internacionals, com jo deia
al principi, sinó també el fet que volem -ho hem de voler tots
des d’aquí- ser pioners i ser impulsors d’aquestes energies i
arribar, a més a més, a nivells que altres països europeus ja
tenen i que nosaltres en aquests moments estam certament
endarrerits.

També ha fet referència a un tema de l’enllumenat públic de
carrers amb criteris d’eficiència energètica. A mi m’agradaria
saber també si ho aplicaran en carreteres; a vegades dóna la
sensació a determinades zones, almanco a Mallorca, que és la
zona que jo més conec, a determinades carreteres, siguin obres
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que s’han fet per part del Consell de Mallorca, siguin obres que
s’han fet per part del Govern, que realment hi ha un excés
d’enllumenat i fins i tot jo diria que també de contaminació
lumínica. Ja sé que són competència les carreteres, lògicament,
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, però sí que es
podria potser dirigir des d’aquesta conselleria cap als
responsables per evitar el que jo consider, insistesc, un excés.

Un altre tema que també crec que és molt important és el de
la promoció exterior, la promoció dels nostres productes, i
especialment jo faria incidència en el sector agroalimentari,
supòs que tenen pensats plans en coordinació amb la
Conselleria d’Agricultura en aquest sentit, perquè crec que
tenim productes, tots els sectors, la moda, el calçat, la pell, la
marroquineria, però jo incidiria sobretot en el sector
agroalimentari, crec que és un sector al qual li podríem donar
un impuls important de cara que el nostre sector primari
milloràs.

I evidentment també, i des d’altres àrees del Govern també
s’ha anunciat, l’impuls o el reforçament de la innovació,
recerca i desenvolupament, i crec que és bo conèixer que des
de la seva conselleria també pensen incidir en aquest aspecte.

També ha esmentat el diàleg amb el sector, crec que ho
compartim, compartim que totes les feines que s’hagin de fer,
totes les polítiques que s’hagin de fer des de la conselleria es
facin dialogant amb el sector, parlant amb comerciants, amb
indústries, amb empreses, etc., crec que, per tant, des d’aquest
punt de vista coincidim totalment.

Un altre punt que també ha tractat és el del control de les
pedreres. Jo crec que és important l’autosuficiència del nostre
sector de construcció quant als àrids que necessitam,
lògicament, i que, per tant, les pedreres han de funcionar,
evidentment, però amb tota la legalitat, amb totes les mesures
corresponents de seguretat i, evidentment, hi ha hagut una
situació, a les Balears i a Mallorca en concret, i és la zona que
jo conec, d’una certa ilAlegalitat en algunes de les explotacions,
no es pot generalitzar, però sí que és ver que hi ha hagut
explotacions o bé que s’han passat del que era la seva
explotació o on les mesures de seguretat en el tema de les
explosions no han estat les més adequades, per tant, és correcte
aquest control que ens plantegen.

I, per acabar, quant al tema de fires i congressos, per
ventura aquesta aposta per les fires professionals, entenc que no
vol dir que es deixin de fer les fires més generalistes, per
ventura més abocades cap al públic d’aquí, però crec que
aquesta aposta per les fires professionals realment ha de ser el
que s’ha de fer des de Fires i Congressos.

Sí que m’agradaria deixar el nostre punt de vista sobre el
tema del recinte firal de Son Sant Joan, crec que és un recinte
que s’ha de veure com un recinte provisional, un bon recinte,
tot s’ha de dir, crec que la recent fira d’Art Cologne ha permès
demostrar que és un recinte adequat quant a espai, per ventura
ha de millorar tot el tema que vostè ha dit, d’accessos,
d’aparcaments, d’indicacions, crec que la primera vegada que
hi arriba el ciutadà queda un poc despistat, però sí sempre des
de la provisionalitat. Crec que a la llarga les Illes Balears
necessiten un nou recinte firal, un recinte firal amb un projecte

adequat, incardinat dins la ciutat i m’atreviria a dir que també
molt d’acord amb el sector turístic, crec que seria important en
aquest aspecte aprofitar aquestes sinergies. En definitiva, per
tant, tal vegada em podria aclarir un poc més com està el tema
del nou recinte firal.

Això és tot el que volia comentar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. Gràcies.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer lloc, el
meu grup li agraeix a vostè i als seus director generals
l’exposició que ens ha fet de les línies generals previstes per a
aquesta legislatura.

En segon lloc, li vull dir que comptarà amb el nostre suport
que exercirem amb tota la intensitat que els seus objectius es
mereixen, uns objectius que ens satisfà veure que vénen
marcats per la transparència, el consens, que es debatran amb
els sectors implicats i, molt important, en transversalitat amb
les altres conselleries, amb els consells insulars i amb les
entitats locals.

Ens satisfà el seu intens i alhora sensible impuls al comerç,
un eix vertebrador de la societat, una part important de la
fesomia urbana dels nostres pobles i ciutats, i un important
motor econòmic de les nostres illes.

També ens satisfà l’anunci que hem sentit que prest veurem
realitzades les obres del gasoducte, que hem de donar
tranquilAlitat i seguretat al subministrament d’energia a les
nostres illes. Per fi, ara sí que ho veurem acabat. I també ens
satisfà la sensibilitat mediambiental que hem detectat, la
potenciació de les energies alternatives, sempre amb el seny i
el consens que es mereixen, i la seva clara aposta per la
sostenibilitat.

La felicitam per la creació de la nova direcció general per
tal d’obtenir fons europeus i, pel que fa referència a promoció
industrial, li voldria mostrar la nostra satisfacció pel que ha dit
que en temes de polígons industrials actuaran sempre amb el
suport i amb el consens dels municipis i de les entitats locals.
Miri, nosaltres, els menorquins, en tenim dos exemples molt
clars i molt recents, de polígons industrials totalment
contraposats, aquí no diré noms, però a un polígon s’han
aconseguit uns preus molt propers als de cost, i a un altre el
preu que han hagut de pagar els empresaris i els emprenedors
s’ha multiplicat per molts.

També l’animam a recuperar les fires professionals que ha
anomenat, no per exhibir-hi estrelles mediàtiques, com ha
succeït en el passat en segons quins casos, sinó sempre per
potenciar els nostres productes, tant a l’interior com a
l’exterior. 

Per acabar, benvinguda l’arribada de les noves tecnologies
a la Direcció General d’Indústria i contents de la posada en
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marxa dels programes d’ajuda als joves, als emprenedors que,
al cap i a la fi, són els nostres ciutadans per a demà.

Per tant, l’encoratgem a dur endavant tots aquests objectius
que ens ha anunciat amb tots els valors que he esmentat abans.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes de gràcies, Sr. President. He de començar, com és
natural, donant la benvinguda a la consellera de Comerç,
Indústria i Energia i als alts càrrecs que avui l’acompanyen, que
encara que no siguin tots els de la conselleria, sí són la majoria.
A més, he de destacar que m’ha alegrat escoltar aquesta
exposició, aquesta primera intervenció en aquesta casa de la
consellera, entre d’altres raons perquè pràcticament es marca
una política continuïsta amb la que hi havia hagut fins ara, i si
bé és cert que hi ha algunes diferències, que jo crec que és lògic
i que hi siguin, i si he de dir la veritat me n’esperava més, per
tant crec que va bé que hi pugui haver aquestes coincidències
importants.

Jo comentaré algunes qüestions, les que he pogut entreveure
de la seva intervenció. Quan parla de comerç, hi ha un tema que
presenta una interpretació que a mi em preocupa una mica que
és la Directiva Bolkestein. Efectivament, i així ho havia
defensat el Partit Popular quan estava al govern, la transcripció
d’aquesta o la transposició d’aquesta directiva s’ha de fer a la
nostra comunitat, però pensi que l’Estat central no pensa
exactament el mateix. Per tant, no tenim dos anys, en tenim
menys, perquè si se’ns avancen la feina serà nostra, en fer
tornar enrera la seva llei a la nostra. I, a més, bé, ja deixàrem
obert algun camí en la Llei d’acompanyament dels pressuposts
del 2007, i ara hi ha una qüestió important. 

Miri, Sra. Consellera, la Directiva Bolkestein efectivament
són els articles 14 i 15 d’aquesta llei, obren, liberalitzen
totalment i absolutament el comerç, diuen taxativament que és
terminantment prohibit pels estats membres d’establir segones
llicències de comerç per qualsevol motiu, fins i tot per
planificació econòmica, per qualsevol tipus de raó. I únicament
es poden establir aquestes segones llicències autonòmiques que
són les que interessen en aquest cas i és de les que en el fons
estam parlant, quan hi ha motius d’interès general, i dins els
motius d’interès general hi ha el de l’ordenació del territori, de
salut, la defensa nacional, etc. Per tant, el plantejament que jo
entenc de la directiva, a la vista del que està escrit, és al revés,
no és que permetin i ens facin regular les disposicions en raó de
l’ordenació, no, és que diuen que no es pot establir cap
regulació excepte i de manera excepcional, l’ordenació del
territori. Per tant, sí que és perillosa, per al petit comerç sí que
és perillosa la Directiva Bolkestein. Per això, amb la llei
d’acompanyaran, vostès recordaran que el Govern ja va deixar
establert, a l’actual llei vigent de l’any 2007, una sèrie d
mesures de restricció que al final el que pretenien era servir
com de primera avançada a la normativa que ens havia de venir
de fora, en cas que entràs en vigor abans del previst, i no era
més que establir l’ordenació de la segona llicència de comerç

a través de l’ordenació de l’urbanisme, atribuíem als
ajuntaments una sèrie de funcions quant a limitar les obertures
per raó de territori. I crec que al final és una de les poques
coses que es podrà fer per defensar el petit comerciant, però no
dubti que la Directiva Bolkestein no fa cap bé al petit comerç.

És cert que hem de saber convertir una amenaça en una
oportunitat, però no hem de perdre de vista que és una amenaça
i hem de tenir clar que és una amenaça, perquè si perdem de
vista la realitat podem tenir problemes molt seriosos. No pot
ser plantejar-nos com a norma general el que és l’excepció,
hem de saber utilitzar aquesta excepció per defensar, per ajudar
el petit comerç. I de les intervencions que he sentit avui, he de
dir que estic sorprès agradablement, perquè fins ara hi havia
alguns grups que no eren massa partidaris de la moratòria, no
eren massa partidaris de l’urbanisme comercial i que el comerç
es desenvolupàs dins l’entorn urbà i que se n’anàs fora i ara es
canvien aquests plantejaments. I és bo perquè a vostè això
l’ajudarà, i pensi que en aquest cas ens té al seu costat per
intentar buscar la millor llei que pugui defensar els interessos
dels petits comerciants.

Hi ha una qüestió que ha dit de passada i li agrairia que ho
aclarís, perquè ajudes a l’accessibilitat dels comerços n’hi ha
hagut almenys quatre o cinc anys, és aquest darrer any que
s’han suprimit perquè havia d’entrar en vigor la norma l’any
que ve i per tant el termini de cinc o sis anys per adaptar-s’hi
consideraven que era suficient, no sé si és que tornen a posar la
mateixa ajuda o és una cosa diferent.

I parlarem, si vol, d’energia. Jo crec que, efectivament,
coincidim en moltes coses, coincidim en les infraestructures,
com és lògic, el gasoducte, però hi ha una qüestió que no he
entès i que m’agradaria que l’aclarís. Parlava que hi havia
dubtes de la seva entrada a Mallorca i del traçat, tal vegada ho
he entès malament, del traçat del gasoducte a Eivissa i, a més,
deia que el gas natural era el combustible per a les centrals de
Mallorca i d’Eivissa. No, no, l’article 6 del Pla energètic de les
Illes Balears diu que el gas natural és el combustible per a totes
les centrals, i fins i tot estableix que les centrals que funcionen
amb carbó no poden ser renovades. Amb això és clar i taxatiu.
I a Menorca hi ha una qüestió que sortia l’altre dia a la premsa
i avui se’n parlava, que el president Antich volia, i això li alab,
que el gas natural arribàs al mateix temps a Mallorca i a
Menorca, i això significaria que hauria d’estar operatiu a
Menorca dia 1 de juliol de l’any 2009, perquè aquesta és la
data en què el gasoducte ha de ser operatiu, 1 de juliol del
2009, i sembla que es dóna a entendre que el gasoducte no està
previst per a Menorca, i pel que jo sé, entenc que el Pla
energètic de les Illes Balears, el Pla energètic nacional estableix
el gasoducte a Menorca, però l’estableix en la categoria tipus
C, que vol dir que les dates no estan qualificades d’urgents i
que, per tant, es deixa per al final del termini que és l’any 2011.
Seria bo que ens aclarís si el Govern té aquesta pretensió i
quines gestions ha fet per avançar que el gasoducte estigui
operatiu a Menorca.

Hi ha un tema interessant, tothom defensa les energies
renovables, i llavors ve el però, i aquest però és el que llavors
fa que siguin possibles o no, i aquí a mi m’agrada, perquè
voldria que m’aclarís una qüestió, quan parlam d’energia
eòlica, si mal no record, en el programa del BLOC es deia que
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l’energia eòlica, de producció industrial o de gran escala, com
li vulguin dir, es retiraria o es prohibiria i només es deixaria fer
en els polígons industrials. M’agradaria que m’explicàs quins
polígons industrials són a les Illes Balears amb condicions de
vent estable que permeti que sigui possible la instalAlació quant
a producció rendible d’energia eòlica, que permeti que puguem
gaudir d’algun polígon industrial amb aquest tipus
d’infraestructura. Igual que he sentit que deia, en aquest
aspecte, que només pensaven millorar el Parc del Milà, està bé,
però el Parc des Milà és dins una zona ZEPA i LIC, i l’informe
de Medi Ambient era en contra, no sé si es permetrà segons
quins tipus d’obra o d’instalAlació en aquesta àrea. En canvi, hi
ha algunes altres zones, establertes en el primer pla energètic,
precisament vostè era a la conselleria, en què sembla que no hi
ha cap interès i en canvi no són dins zones LIC ni ZEPA i, per
tant, tenen una protecció mediambiental bastant reduïda.
M’agradaria que m’explicàs quina seria la voluntat de l’actual
govern.

Igualment, quan parlen d’energia fotovoltaica, pensen
continuar impulsar les estacions, les instalAlacions de certa
importància per poder aportar a xarxa i no només diversificar,
crear diferents fonts d’energia, potenciar l’energia renovable,
sinó també liberalitzar el sector de producció energètica. I en
aquest sentit li vull recordar, Sra. Consellera, que tenen vostès
damunt la taula 70 megawatts d’energia fotovoltaica per
resoldre, crec que és una bona herència, tenint en compte que
a la que rebérem nosaltres l’any 2003 hi havia uns 3 megawatts
de producció fotovoltaica. Crec que anar per aquest camí,
independentment de les reserves que tenen o que es poden
expressar quan afegeixen aquell però, al final no només faria
més independent des del punt de vista energètic aquesta terra,
sinó més segura i sobretot, també, tendríem una terra més neta.

M’agradaria saber què pensa dels combustibles, dels
biocombustibles, tant l’etanol com el biodiesel, per poder
aprofitar produccions excedents d’aquesta terra.

Estic content, i la felicit, que continuï mantenint i fomentant
les auditories energètiques que durant aquests quatre anys hem
intentat dur endavant.

En promoció industrial, li agraesc, crec que és necessari,
acabar el Pla estratègic d’indústria, és necessari, i és necessari
fer-ho entre tots i evidentment, no li diré de cada cosa perquè
seria reiteratiu i massa pesat, però sí que li brind la nostra
colAlaboració i, en el que pugui ser, la nostra ajuda.

Igualment, en la creació d’un servei de promoció exterior.
Però jo seria una miqueta més ambiciós, Sra. Consellera. El
servei de promoció exterior no ha de servir només, i li ho dic
amb el màxim respecte, per assessorar com s’han de tramitar
les ajudes, jo li suggeriria que fes unifeets, un Institut de
promoció exterior de les Illes Balears, on no només
s’assessoràs respecte de com s’han de treure les ajudes, sinó
que s’ensenyàs, s’ajudàs i s’assessoràs a l’exportació a totes les
empreses, a les petites i a les que no ho són tant. Pensi que qui
més ho necessita són les petites o les mitjanes, un servei on no
només serveixi per saber com es tramiten les ajudes, com li
deia, sinó que a més un ciutadà pugui tenir tota la informació
jurídica, econòmica i fiscal que el pugui beneficiar, o
informació sobre com ha de presentar un pla a l’exterior, com

ha de fer les presentacions a l’exterior. És cert que s’estava
colAlaborant i, per tant, aquesta colAlaboració que anuncien
l’IBEX i el COCCA, crec que ha de seguir i és bona, però li
record també que hi ha altres institucions amb les quals tenim
convenis, no només amb aquests que he esmentat, sinó amb
l’Ibex de València, amb Infomurcia de la comunitat murciana,
hi havia algunes entrevistes informals amb Andalusia, que
també té una bona xarxa d’oficines comercials i que permetria
als nostres empresaris funcionar, pensi que en aquell moment
els nostres empresaris a través d’aquests convenis tenen un
servei al llarg de quasi 80 oficines arreu del món i crec que
encara ho hem de millorar i vostè té la possibilitat, té quatre
anys per poder millorar encara més aquests serveis.

En moda m’agradaria que m’aclarís quan ha parlat d’ajudes
a part de les escoles de disseny, quin tipus d’ajudes vol fer, a
part de les que ja estan creades, d’ajudes als petits o als joves
empresaris, quines ajudes vol fer per als empresaris de moda
que puguin crear la seva pròpia indústria i si pensa entrar en el
concepte de moda total.

En sòl industrial, li recomanaria que s’atracàs a la Cambra
de Comerç i li podrien cedir l’estudi que tenen sobre sòl
industrial a Mallorca especialment, les altres illes no sé com el
tenen, i li evitaria haver de fer el cens industrial, perquè crec
que ja està fet, la Cambra durant un temps va fer un esforç i va
fer una feina molt interessant, que es faci en els polígons
aferrats als cascos urbans és una de les coses que ha suscitat
més dubtes, de vegades hi ha cascos urbans que són preciosos,
que no crec que els quedi molt bé aferrat tot un conjunt de naus
industrials, li recomanaria que s’ho mirassin. M’agradaria saber
com adquiriran el sòl industrial que diuen que pensen comprar
o que pensen posar en marxa i quin tipus de colAlaboració
tendran amb els ajuntaments i amb els consells. Comentava que
a Es Migjorn Gran s’havia de fer un polígon industrial, jo
pensava que estava fet, a Menorca, estava fet, estaven
entregades les naus i estava tancat, tal vegada ho he entès
malament, no? Igual que en aquest moment, si no m’equivoc,
han de licitar ja les naus acabades i fetes de Mercadal, les naus
artesanals i les altres ja estan llestes. M’agradaria saber també
quin tipus de política duran en aquest aspecte.

La Llei de mines em sorprèn una mica. I li ho explic. A
Balears no hi ha mines, a Balears només hi ha pedreres, per tant
si parlam de Llei de mines, m’agradaria que m’ho explicàs, i no
ho dic per mal, està molt bé, està molt bé dir que volem una llei
de mines, però a la nostra comunitat les úniques explotacions
mineres són les pedreres, no hi ha res més. Això significa que
es fa un nou pla o significa que es deixa de banda el Pla de
pedreres i es vol fer una llei, ...? Què significa aquesta
expressió. Igual que revisar els plans de treball o els plans de
labors de les pedreres, pensen agafar-les una per una i revisar-
les?, pensava que això era una feina que es feia contínuament
i que es feia d’acord, no?

Finalment, quan parla de fires hi ha una observació que ja
han fet altres portaveus que m’han precedit, que em sembla
correcte, la professionalització està molt bé, estic content que
els hagi anat bé amb Art Cologne, estic content que n’estiguin
satisfets, però també és cert que les fires que han mogut més
gent i que, a més, no han estat deficitàries, són fires
tremendament populars, per exemple Baleart, per dir-n’hi una,
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n’hi ha moltes més. Jo crec que és perfectament compatible una
cosa amb l’altra.

Sí queda pendent la ubicació dels recintes, i dic recintes, de
Manacor no he sentit cap idea seva respecte d’aquest recinte
firal, per tant li agrairia que si pogués m’aclarís què pensen fer,
i tampoc no he vist cap nou plantejament sobre la ubicació del
recinte definitiu. Efectivament el plantejament que es tenia de
Son Sant Joan era -l’actual, la terminal B de Son Sant Joan-,
era que estava allà provisionalment mentre es feia el nou, el
nou i definitiu, l’acord que hi havia del govern anterior, era fer-
lo a Son Sant Joan, i era així per diverses raons, primer el
transport, hi ha en aquest moment un acord amb l’Ajuntament
de Palma que el transport és públic i gratuït ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, són quinze minuts, ...

EL SR. JUAN I CARDONA:

D’acord, acab de seguida, Sr. President, no me n’havia
temut.

El transport és gratuït i, per tant, té un sistema bo, crec que
millors infraestructures de transport serà difícil trobar-les
millors que les que té l’aeroport de Palma, i recordar-li que tant
a Europa com ... -anava a dir Espanya, però bé-, a tot aquest
continent es té la tendència d’atracar els recintes firals a aquests
llocs, a les infraestructures aeroportuàries, de tota manera, a mi
m’agradaria, Sra. Consellera, que em definís aquesta ubicació.

I deman disculpes, em quedava algun tema, però deman
disculpes al Sr. President per haver-me estès més del compte,
simplement un s’engresca i no se’n tem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, intentaré contestar, si em deix alguna cosa estic
disposada a complementar-ho perquè ho he anat apuntant d’una
manera una mica ràpida, no?

Començaré pel diputat del Grup Mixt que m’ha demanat
quina seria la política de fires. Evidentment no pensam suprimir
cap fira, sinó les que hi ha, en tot cas, millorar-les i
incrementar-les. I després m’ha demanat, i perdoni, li volia
manifestar abans que vaig rebre la seva felicitació, vaig rebre
el seu programa electoral, me’l vaig mirar, vaig intentar
contactar amb vostè abans d’anar a Formentera a la meva
primera visita, vostè estava de vacances i no va ser possible,
però aquí al Parlament hi ha constància que jo vaig intentar
posar-me en contacte amb vostè i supòs que vostè en té
coneixement.

Precisament li diré que jo som la consellera de la comunitat
autònoma i, per tant, discriminació amb ningú ni la vaig fer
quan vaig estar a Indústria ni la faré ara. A Formentera ja hi ha
anat dues vegades, com a mínim, m’he entrevistat dues vegades
amb el president del Consell de Formentera i, per tant, hem
posat els engranatges per començar a fer feina colze a colze
amb el consell insular que, en el cas de Formentera coincideix
amb l’ajuntament, i tirar endavant tots els projectes que des
d’allà se solAlicitin i es demanin. Per tant, vàrem parlar de la
possibilitat de fer un centre artesanal que seria també un centre
polivalent on es podrien fer fires, vàrem mirar el lloc, vàrem
mirar un projecte que hi havia i vàrem decidir que ho tirarem
endavant. Probablement, probablement no és segur, el 50% es
podrà pagar amb fons europeus, i en vàrem parlar, ja dic, des
del primer moment. Ara, dissabte mateix, en dissabte, vaig a
Formentera i hi vaig per feina, no hi vaig a fer el cap de
setmana, que ja m’agradaria, precisament perquè, amb ajudes
d’Europa, es farà el soterrament de contenidors per millorar el
tema de fems i es paga amb fons europeus, amb fons de la
comunitat autònoma i l’Ajuntament de Formentera que també
hi posa un part. Va ser un projecte consensuat i el vàrem triar
precisament perquè era més ràpid d’executar que l’anterior i es
podia fer en un any, vull dir que ja se sap que a la Unió
Europea són molt estrictes en aquest sentit i o es fan les coses
en termini o es perden els doblers i, clar, per tal de no córrer
riscs vàrem decidir començar per aquest projecte, però no dubti
que ens tendrà al seu costat per a tot el que necessiti i per a tot
el que podem fer per Formentera. Sempre, ho he dit abans,
d’acord i consensuat amb el consell insular i amb els
ajuntaments, vull dir, la colAlaboració institucional a l’hora de
fer feina ha de ser importantíssima.

M’ha parlat també del tema de l’energia elèctrica, i també
vull que sàpiga que a la meva primera visita que vaig fer a
Formentera em vaig comprometre amb l’empresa GESA-
ENDESA, i amb el batle-president de Formentera a tenir una
reunió abans de final d’any per posar damunt la taula tots els
problemes que té Formentera, però vull dir a tres bandes: la
conselleria, el consell insular i nosaltres, per tal de posar les
piles a l’empresa, si fa falta. També vàrem parlar del tema de
la turbina, el conseller, el president em va posar en
coneixement que feia renou, les queixes que hi havia i no
tengui cap dubte que també mirarem d’arreglar-ho i segur que
hi farem coses. Ja dic, la reunió serà d’aquí a final d’any.

Quant a l’impuls de les energies renovables i a actuar en
temes d’energies renovables a Formentera, no passi pena que
també hi dedicarem tot l’esforç i farem tot el que faci falta, ara
bé, ja li dic, amb l’acord del consell insular; si el consell insular
posa els seus entrebancs o té els seus emperons no ens queda
més remei que escoltar-los i entre tots consensuar-ho, que estic
segura que no hi haurà cap problema, que arribarem a acords de
projectes i els projectes que ja estan en marxa -jo ara
evidentment no els tenc dins el cap-, però si no hi ha cap
problema li assegur que se n’aturarà cap ni un.

Després també m’ha parlat de la nova Llei de mines, si vol
contest als dos i faig l’aclariment per a tots; resulta, Sr.
Cardona, efectivament sé que no hi ha mines aquí, cregui'm que
si hi ha una persona que coneix totes les pedreres, perquè hi he
anat amb tacons i sense, amb pols i sense, a la meva etapa de
directora general, segur que vostè no ha estat a tantes com jo,
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perquè jo les conec absolutament totes, fins i tot una pedrera
d’àrids que hi havia a Formentera i que ara està tancada.

(S’escolta una veu de fons)

Eh? A Formentera, bé, n’hi havia una que funcionava quan
jo hi vaig anar, ara n’hi ha dues.

(S’escolta una veu de fons)

Idò no, aquesta em va passar per dalt, n’hi havia una, vull
dir ..., què li vull dir? Què les conec perfectament totes les
pedreres, què passa? Què vostè sap que hi ha una Llei de
mines, que és la (...) d’explotacions mineres aquí són pedreres,
però són explotacions mineres, per tant es regeixen per la Llei
de mines. La Llei de mines és una llei preconstitucional, com
vostè sap, que va ser reformada si no ho duc malament en el
1973 i que aquí de vegades (...) encara s’empra. Per tant, hi ha
coses tan absurdes, i a vostè li diu sonar i ho deu haver viscut,
com que es pot expropiar si s’aplica la Llei de mines bé, es pot
expropiar com el que va passar, per exemple, a Sant Llorenç en
què ara mateix tenim un problema. Idò jo, no ho sé, no estàvem
a la mateixa conselleria, però jo, l’altre dia, vaig parlar amb els
veïnats i vaig parlar amb el misser i vull dir que hi ha aquesta
amenaça.

Per tant, nosaltres el que volem fer és, tenim el Pla director
sectorial que, com vostè sap, es va tramitant poc a poc, hi ha
pedreres que són a l’annex I, n’hi ha que són a l’annex II, n’hi
ha que són a l’annex III, n’hi ha que encara són al IV i, per tant,
hi ha molta feina a fer. Per cert, una sorpresa desagradable que
me n’he endut és que vaig enviar papers de pedreres a Medi
Ambient en el 2002 i encara no s’han mogut d’allà, no li don la
culpa a vostè, per suposat, i li agraesc totes les aportacions que
m’ha fet; però hem de reconèixer que de vegades les coses van
massa poc a poc. Aleshores, nosaltres ja ho vàrem intentar i la
veritat és que no ens va sortir; per tant enton el mea culpa de
fer una mica de normativa dins el marc de la comunitat
autònoma per tal de regular les pedreres, les quals no són molt
males de regular.

El Pla de labor, no sé si vostè sap que s’aprova per silenci
o que s’ha aprovat tot aquest temps per silenci administratiu -no
em digui que no, que és que sí, és que a mi sap greu dur-li la
contrària-, el Pla de labor s’ha aprovat per silenci administratiu
i això vol dir que no es revisen els plans de labor. Per tant,
revisant els plans de labor, posant una persona que es dediqui
exclusivament a revisar el pla de labor, pot fer molt bona feina
i pot controlar perfectament les pedreres.

Un altre tema és que quan jo era a Indústria vaig pensar que
era una bona idea treure una plaça d’una persona que es
dedicàs únicament i exclusivament a fer feina de camp, vàrem
posar el perfil d’un geògraf, d’un topògraf o d’un geòleg, que
és gent que està avesada i que l’única feina que havia de fer era
agafar un mapa, anar pedrera per pedrera, controlar el
perímetre on feien feina i, si importa, de vegades la propietat no
té clara la delimitació, i ajudar a fitar per tal que no tenguessin
l’excusa de dir que han sortit. Per tant, el que vàrem fer va ser
crear aquesta plaça, va sortir, es va cobrir i aquesta persona que
hi havia es dedicava només, únicament i exclusivament a fer
feina de camp, que és el que fa molta falta moltes vegades a

l’administració, la feina de camp, perquè en els despatxos de
vegades ens fan creure que els bancs de l’església ballen, i
perdoni l’expressió, però és així. Per tant, vàrem crear aquesta
plaça perquè, a més, enteníem que era una manera molt bona de
controlar absolutament totes les pedreres, si el dia 365 dies, hi
havia molts dies per fer absolutament totes les illes.

Vostès varen llevar aquesta plaça i la varen reconvertir per
un enginyer de mines, el qual segueix fent feina de despatx
bàsicament. Però bé, vull dir, tot són maneres de veure les
coses i nosaltres això ho modificarem; pot ser perfectament un
enginyer de mines, però que faci aquesta feina de camp, d’anar
a revisar i sobretot a través dels plans de labor, que els revisin,
que no s’aprovin per silenci administratiu.

Per tant, del que es tracta, és una cosa molt verda, perquè
avui els he traçat les meves grans línies i la intenció de la
conselleria, com es pot suposar no entraré a definir la
normativa, perquè encara no està perfilat; hem començat a fer
feina, però tenim quatre anys per endavant per culminar-la i
vostè sap que a l’hora de treure una normativa, una llei, és
complicat. Per tant, la nostra intenció serà aquesta, de treure un
marc legal on, a part del pla director, doncs hi hagi aquesta llei
de mines, el que vostè li vulgui dir, però que sí que reguli des
de la comunitat autònoma i que no ens vegem obligats a
recórrer, o també, però menys, a la llei estatal, respecte de la
qual, per cert, també volem instar el senador autonòmic perquè
aquesta llei es canviï; és una llei molt antiga, és una llei que si
s’aplica de manera estricta fins i tot poden passar coses com el
que li he dit de Sant Llorenç, que un senyor amenaça els veïnats
que segons la Llei de mines els pot expropiar, i això tenia sentit
quan es va crear, perquè hi havia les mines de carbó, però avui
en dia, perquè una persona es faci més rica no té cap dret
d’expropiar el veïnat. I aquí amb les pedreres realment el que
hi ha és això.

M’agradaria haver aclarit el tema de les pedreres per a
tothom, en tot cas, si hi ha cap dubte hi ha el director general
aquí mateix, i jo mateixa estic disposada a aclarir el que faci
falta.

El proveïment d’aigua a Formentera. Som perfectament
conscient de la problemàtica que té i som perfectament
conscient de la problemàtica de la doble insularitat de l’illa, per
tant mirarem d’ajudar en la mesura que ens sigui possible.

De GESA ja n’he parlat.

De la moda Adlib, també va per vostè, Sr. Cardona, doncs
la moda Adlib nosaltres sempre l’hem suportada i la seguirem
suportant, de totes maneres els que hi fan feina d’una manera
molt directa són els consells insulars, però de totes maneres
tendran la nostra ajuda.

No, però, perdoni, el de Formentera n’ha parlat i jo sempre
he vinculat la moda Adlib amb Eivissa o Formentera, o vol dir
que la moda Adlib no té implantació a Eivissa? És essencial,
idò això.

Després, hem parlat també del gasoducte i cable elèctric per
a Formentera. Bé, aquí de moment és evident que el gasoducte
entra i surt d’Eivissa i passa cap a Mallorca. Ahir, precisament,
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amb el president d’ENAGAS doncs vàrem parlar de
Formentera, perquè a mi sempre m’agrada parlar de tothom i
no deixar absolutament ningú; i de moment, el que es pot fer o
la solució que hi hauria o la solució que es mirarà o la solució
que varen apuntar va ser la possibilitat de generar energia més
neta a Eivissa, a través del gas, i enviar energia neta a través del
cable a Formentera. Vull dir, de moment la possibilitat del
gasoducte a Formentera està descartada.

També, quan parlàvem del gasoducte, he dit les centrals
d’Eivissa i de Mallorca i ho he dit d’una manera absolutament
conscient perquè parl d’un projecte en què comencen les obres
el mes que ve i d’unes obres en què hem de començar a posar-
nos les piles i a fer-les ja, com és la canalització d’Eivissa i de
Mallorca. A Menorca encara estam pendents de si s’hi inclourà
i això se sabrà enguany, i m’imagín que el president Antich serà
el primer que pitjarà al ministeri perquè s’inclogui dins la
planificació estatal, la qual encara no hi és, i amb una prioritat
A. Vull dir que la idea d’aquest govern és continuar i que el
gasoducte arribi a Menorca, com podia ser d’altra manera. Però
jo li parlava de coses que s’han de fer ja i això es torbarà un
parell d’anys més, dos, tres, no ho sé, la veritat és que no li
podria dir ara mateix perquè ho ignor per complet. Però bé, que
sàpiga que es té molt present Menorca, com no podia ser d’altra
manera.

No sé si m’he deixat qualque cosa de Formentera, però bé,
en tot cas, si vol en parlam, estic a la seva disposició quan
vulgui; estic oberta a les seves propostes i ja li dic, em vaig
alegrar que m’enviàs el seu programa i que em felicitàs. Jo
també el felicit, aprofit per felicitar-lo a vostè en el nou càrrec.

Des d’UM m’ha semblat entendre que s’interessaven
especialment per l’impuls d’ajudes als municipis. Miri, des de
la Direcció General de Comerç hi ha distintes ajudes per a
comerços i n’hi ha una, concretament, encaminada als
municipis, d’ajuda per millorar zones comercials. La conec bé,
perquè, per exemple, en el cas d’Inca, doncs hi ha una ajuda de
la conselleria per millorar i per convertir en zona per a vianants
l’entorn del Mercat cobert i per fer el Mercat cobert, el qual ara
ha caigut en desgràcia en el sentit que hi ha hagut un problema
que no ve al cas.

Per tant, des de la conselleria ... -no rigui, Sr. Cardona-, des
de la conselleria la idea és seguir amb aquestes ajudes, però si
importa incrementar-les en el sentit que l’important és que els
municipis tenguin la possibilitat d’embellir les zones
comercials ja que és el que atreu realment els clients. Una zona
comercial neta, una zona comercial accessible, una zona
comercial on es pot aparcar o on hi arriba el transport pública,
etcètera, atreu els clients; una zona comercial degradada engega
els clients, per molt que els articles que es venguin siguin bons,
la ilAluminació és un altre factor important. I per tant la idea és
aquesta: seguir tenint molt en compte els ajuntaments, com s’ha
tengut fins ara, ja dic que hi ha hagut ajudes, però si importa
incrementar-les perquè siguin més quantioses i més grosses. Hi
fem feina perquè ara redefinim les línies d’ajuda.

Energia eòlica i energies renovables. En parlaré també amb
caràcter general, jo crec conseller que ha estat encertat quan ha
dit que tothom s’omple la boca en parlar d’energies renovables
i després hi ha moltes dificultats, vostè ho coneix tant com jo

i jo tant com vostè; vostè s’hi va topar, jo m’hi top ara i és cert;
per tant, què hem decidit a la conselleria? A la conselleria hem
jugat d’una manera forta, precisament pel tema de les energies
renovables, el que passa és que no volem entrar en conflicte ni
amb consells ni amb ajuntaments i vull dir que la pròpia
fragmentació del territori, la nostra comunitat autònoma, la
fisonomia física, l’espai que tenim de vegades fa que l’energia
eòlica es vegi com a un problema, no com a una solució.

Allò del Milà, perdonin, quant a allò del Milà només he dit
que intentarem que rendeixi al cent per cent i millorar-lo, res
més; vull dir, està en funcionament, però bé, totes les coses es
poden millorar ara i sempre. I per tant, en aquest sentit el que
farem serà mirar com està, o em pareix que ja ho estam fent. I
bé, si hi ha res millorable que es millori, que em pareix que sí.

Nosaltres el que ens hem plantejat, en el tema de les
energies renovables ja li he dit: no posar traves, no posar
problemes, però sí intentar el consens. Aleshores, el consens es
pot intentar de moltes maneres i és: primera, parlant amb els
consells insulars, parlant també amb els ajuntaments, no entrar
en conflictes amb els ajuntaments. Som perfectament conscient
que l’eòlica és molt més problemàtica que la fotovoltaica,
perquè els molins es veuen molt més; perquè, per exemple, a
llocs com Menorca fins i tot diuen que tenen la percepció que
l’illa ha tornat més petita, perquè de Ciutadella veuen els
molins de Maó i abans no ho veien i tenien la sensació de més
distància. Això és anecdòtic, però què vull dir amb això? Vull
dir que realment ha generat una mica de conflicte.

Per tant, què hem proposat nosaltres? Fer unes jornades on
hi vengui tothom, m’agradaria que vostè també vingués perquè
segur que ens pot aportar coses, i definir quines han de ser les
línies d’actuació. També el que volem és signar un conveni
amb la Universitat de les Illes Balears, amb la Facultat seria la
de físics i Enginyers, i també el Departament de Geografia
perquè ens definissin quines són les zones degradades que
tenim en aquesta comunitat autònoma i les zones on es podrien
ubicar les energies renovables. Jo crec que es pot fer
moltíssima feina en aquest sentit, però anem a clarificar una
mica el marc i a partir d’aquí anem a posar-nos a fer feina; si
d’aquí a un any li torn venir amb la mateixa cançó em podrà
renyar i fort, ara jo crec que hem de ser tots una mica prudents
i esperar una mica.

Després també, d’energies renovables m’havia plantejat, bé,
si després em deix res m’ho digui.

La Llei de comerç. De la Llei de comerç jo li agraesc molt,
millor dit, de la Directiva europea, de la Bolkestein, li agraesc
molt les seves aportacions, li agraesc i agraesc a tothom que
estiguin disposats a ajudar-nos, però jo crec que li hem de
donar la volta, l’hem de veure com a una oportunitat i l’hem
d’explotar precisament i treure aquest caire d’oportunitat que
té. La llei ja està damunt la taula, la directiva; i, o jo tenc mala
informació o desgraciadament quan d’aquesta llei se’n parlava
a Europa no hi va haver molts de viatges per part de
l’administració autonòmica per tal d’influir, això és la
informació que tenc, per ventura vostè em dirà el contrari, però
això ens varen dir, precisament del Centre Balears Europa
varen dir: hauríeu d’haver vengut més. Jo no vaig dir
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absolutament res, simplement vaig escoltar, ho pos damunt la
taula.

També li agraesc l’aportació que ens ha fet en el sentit que
Madrid sempre té la darrera paraula i de vegades Madrid ens
imposa coses que no ens agradarien, ho tenim ben en compte
i per això el director general de Comerç, des del primer dia, fa
feina en aquest sentit. Però també és ver que aquesta directiva
és una cosa que només s’atribueix a Comerç i jo crec que és
una llei d’ordenació del territori també, és una llei d’ordenació
d’establiments comercials. Per tant, els que hem de fer feina
som tots, ja dic, el Consell de Menorca, per exemple, ha estat
el primer que s’ha posat les piles i que ja està elaborant un pla
d’equipaments comercials; el Consell d’Eivissa i el de
Formentera i el de Mallorca encara ho han de fer i per tant, des
de la conselleria, els instarem que es posin a fer feina aviat.
Però jo crec que hem d’aprofitar les oportunitats que ens dóna
i crec que, de la mateixa manera que per una banda no posa
límits a les grans superfícies comercials, de l’altra, a través de
criteris mediambientals, a través de criteris de salut, etcètera, sí
que es poden establir aquests límits; però ja dic, són totes les
administracions les que ens hem d’implicar, la Conselleria de
Comerç és una més, però crec que ens hi hem d’implicar i crec
que es farà en aquest sentit.

Moratòria. Vostè va posar una moratòria, jo pens que les
moratòries no han de durar tota la vida; vostè i jo dins el
despatx en vàrem parlar i hi vàrem estar d’acord, el que passa
és que, evidentment, ara no és el moment oportú. Primer el que
hem de fer és modificar la Llei de comerç per adaptar-la a la
Bolkestein i després, quan ho tendrem tot ben fermat, aixecar
la moratòria, per tant per això he volgut anunciar que la
moratòria continuarà vigent fins que tenguem el marc legal
definitiu.

Recinte firal. El recinte firal és un altre tema que ha sortit
aquí i que també explicaré quina és la nostra idea. El que volem
és, per dir-ho de qualque manera, primer omplir-lo de contingut
i després fer-lo en base a aquest contingut, no sé si m’explic. El
que volem és, hi ha unes fires, més aviat locals, que funcionen,
però el que hem de fer és degenerar el debat entre tots i
clarificar entre tots els grups polítics i entre tots els
responsables i entre la ciutadania, el que hem de clarificar és
quin tipus de fires volem. Nosaltres, des de la conselleria, ho
tenim clar, volem fires internacionals, fires que ajudin
l’empresariat d’aquí, però també fires ambicioses com les que
es fan arreu de tota Europa. Per tant, primer volem definir el
pla de feina i després decidir la ubicació.

Vostès varen decidir traslladar-se a Son Sant Joan, en cap
moment nosaltres hem criticat el recinte firal que vostès varen
escollir, però sí que ens queixam dels doblers que costa,
AENA, per suposat, podrien ser un poc més generosos amb
nosaltres, no és ver? Però bé, de moment, estam en
negociacions, però segur que no ens rebaixaran el preu fixat.
Després també, bé, hi ha un solar possible per ubicar-hi el
recinte firal. Què passa? Que també està dins territori AENA i
per tant ens costaria, suposant que el féssim allà, a part que
seria una inversió de 100 milions d’euros o més; després estam
fermats amb AENA i li hem de pagar un lloguer, per dir-ho de
qualque manera, 100 milions de pessetes anuals, més o menys.
Per tant, és una inversió molt grossa que nosaltres la volem

repensar una mica i volem definir primera de què omplim
aquest recinte firal, perquè per ventura feim un recinte firal
enorme, grandiós, i després resulta que no tenim fires per fer-
hi, i és una tudada de doblers que nosaltres volem ser molt
prudents en aquest sentit, sense, de moment, descartar res, ni
tan sols, ho he dit abans, descartar la possibilitat que hi
colAlaborin empreses privades, és una possibilitat que també
volem mirar, volem explorar sobretot i intentar treure endavant.
Això pel que fa al recinte firal.

Els accessos. Els accessos ara fa mal arribar-hi, en el sentit
que els aparcaments són una mica enfora, s’hi ha d’anar un tros
a peu; nosaltres el que volem i el que fem en aquests moments
és intentar negociar amb AENA unes condicions millors, res
més; intentar negociar amb l’EMT més freqüències sobretot
quan hi hagi fires; volem intentar millorar tots aquests punts,
però és que jo crec que amb AENA el que s’ha de fer,
precisament, és insistir-los molt, donar-los molta creu perquè
la veritat és que és abusiu això seu.

Després també hi ha un altre, jo, Sr. Cardona i senyores
diputades i senyors diputats, com a nacionalista mai no perd les
esperances del que ens prometen a Madrid, perquè ens les fan
perdre, les coses com són; però jo encara veig la possibilitat i
tenc la confiança amb una cogestió aeroportuària, i això
canviaria moltíssim tot el panorama. Clar, no si en el fons hi
estam d’acord. Això pel que fa fires.

No ho sé, no sé si m’he deixat res, per mi que més o menys
he parlat de tot, he intentat clarificar el màxim de coses que
m’heu demanat, no sé si queda qualque cosa, però bé, en tot
cas, si volen continuam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Si els pareix bé, obrim un
torn de rèplica per cinc minuts. Té la paraula el Grup Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, President. No, molt breument, jo sé i és evident
que no es pot contestar tot el que es pregunta, som conscient
d’això; també som conscient, ja ho he vist, que els directors
generals que l’acompanyen s’han apuntat la majoria les coses
que hem exposat tant jo com tota la resta de diputats, i
evidentment, amb els compromisos que ha adquirit avui, em
tendrà devora vostè per aconseguir que, no només Formentera
si repercuteix directament a Formentera, sinó a tot Balears per
aconseguir-los i fer-los realitat, això està més clar, crec que
ningú no ho posa en dubte.

També, evidentment, recordar-li els compromisos o les
contestes que no m’ha pogut donar, però estic segur que s’ha
pres nota quant a ajudes a la petita i mitjana empresa, no només
de Formentera, sinó de la resta d’illes, sectors molts importants.

El tema del gasoducte, la meva qüestió no anava en funció,
ja sé que el gasoducte no arriba a Formentera, però sí que hi ha
un problema de proveïment de gas liquat, de gas propà, per fer
funcionar les instalAlacions ja fetes i que actualment no se’n fan
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més perquè l’empresa ho ha decidit així. Jo també em vaig
entrevistar amb els responsables d’Eivissa i Formentera quan
era conseller per resoldre aquest tema i sé que hi ha problemes
de costos perquè no els surt rendible venir a Formentera, i sé
que si això es pogués solucionar d’alguna manera em tendrà al
seu costat per solucionar-ho.

També recordar-li, ja sé que llavors tendrà poc temps per
contestar, però bé, hi ha altres coses que li he comentat: el tema
de Formentera sobre electrificacions rurals, a tot Balears, no
només l’illa més petita; el PIER, el Pla d’impuls d’energies
renovables; el recinte firal, l’única illa que no en té, parlam
molt aquí de recintes firals a tota la resta d’illes, sobretot el de
Mallorca, però a Formentera és l’única banda on no n’hi ha, i
també el tema de Centre Balears Europa.

Quant a la tramitació de les lleis que ha mencionat, tant
sigui la Llei de comerç, com la reforma de la Llei de mines, el
pla director o pla sectorial de pedreres, em tendrà aquí per
aportar no només coses que repercuteixin a l’illa de Formentera
sinó a tot Balears evidentment com a diputat d’aquest
Parlament balear.

Jo esper, i així ho desig, que tots els compromisos que ha
adquirit vostè es reflecteixin en els pressuposts que ara mateix
s’han d’elaborar i sí animar-la que si ara mateix no té un pla
global de feina a la conselleria, sí que el tengui aviat perquè
aviat també hauran de presentar els pressuposts en aquesta
Cambra. Jo crec que a finals d’aquest mes o a principis de
novembre, que tots els compromisos que ara mateix
s’adquireixin i totes les propostes que ara concretam a les
compareixences dels consellers, no només vostè, sinó tots els
consellers que compareixen, s’hauran de veure reflectides
d’una manera o l’altra amb major o menor mesura en els
pressuposts que ja s’hauran de presentar i tornar-nos a seure per
debatre quines partides i on van per finançar els pressuposts,
els projectes, perdó, a què s’han compromès i que han decidit
fer per solucionar els problemes no només ja de l’illa més petita
sinó de tot Balears.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Melià, per Unió Mallorquina.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, només donam per
contestades les nostres peticions, simplement reiterar que
aquest grup sí que considera molt necessària aquesta llei de
mines o llei de pedreres, és igual la denominació, però és
evident que hi ha unes explotacions mineres i que és bo que una
norma de rang legal reguli drets i deures de tots els agents
afectats, reguli procediments d’autorització, amb informacions
públiques i amb participació d’altres administracions, sobretot
de l’administració municipal la qual, davant les autoritzacions
de mines, està molt indefensa en aquest moment, i que per tant
sí que encoratgem que es tiri endavant aquest projecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, moltes gràcies, i molt breument, per agrair a la senyora
consellera les explicacions que ens ha donat i les contestacions
que ha fet pràcticament a totes les qüestions que s’han plantejat
i, en tot cas, dues anotacions molt breus. Una, efectivament
aquí avui s’ha parlat de la perillositat, aquesta paraula és la que
s’ha utilitzat, de la Directiva Bolkestein, amb la qual coincidim,
amb aquesta terminologia, tot i que per ventura un poc
sorpresos que provingui d’un grup que en el Parlament europeu
ha donat suport a aquesta directiva. Però, ja que la tenim i no
la podem canviar, sí que crec que és important que la senyora
consellera hagi dit que el que és una amenaça ho convertim en
una oportunitat, per tant crec que això és important que en
aquests moments des de la conselleria es vulgui aplicar aquesta
possibilitat.

I ja per acabar, també, estam totalment d’acord amb el tema
del recinte firal; efectivament, crec que el tema d’AENA i del
projecte que hi ha és un projecte molt car el qual s’ha de
replantejar i per tant ens sembla oportú que es fixi aquest espai
per aconseguir un altre recinte firal, per ventura més
“incardinat” dins la ciutat i d’unes altres característiques.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

... Sra. Consellera, era de línies generals i per tant estam
segurs que tindrem ocasió en properes ocasions d’anar perfilant
tots els detalls d’aquestes actuacions que tenen pensades, que
tenen previstes i nosaltres, com no pot ser d’altra forma,
utilitzarem tots els mecanismes prevists dins aquesta cambra
per demanar tota la informació que ens faci falta. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Popular,
Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar la intervenció
reivindicant l’autoria de la frase de convertir una amenaça en
oportunitats. Jo ho he dit, no només avui...

(Algunes rialles)

...sinó també quan era conseller, tenc exactament el mateix
criteri de quan jo era conseller de Comerç, Indústria i Energia,
quan era conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria i ara que
som diputat. Ho dic amb la tranquilAlitat que a pesar que el
Grup Socialista i el Grup Popular han votat a favor d’aquesta
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Directiva Bolkestein, si algú repassa el posicionament del Partit
Popular de les Illes Balears en aquest aspecte, pot estar ben
tranquil que ara no feim cap contradicció. Les contradiccions
les hem fet tal vegada amb els de fora, però això és perquè
nosaltres posam per endavant el nostre país abans que els
partits.

Dit això, Sra. Consellera, hem estat parlant del dubte..., per
cert crec que hi ha un error de concepte. És a dir, el gasoducte
fins a Menorca està inclòs en el Pla energètic de les Illes
Balears i està inclòs en el Pla nacional. El que passa és que com
infraestructura tipus C i no com infraestructura tipus A. I el
compromís..., li ho coment perquè el faci servir, del ministeri,
concretament del Sr. Clos i del secretari d’Energia és que
estigui operatiu l’any 2011. Per tant, tot el que li diguin després
l’enganyen. És a dir, 2011 o menys. Aquest era el compromís
que varen prendre aquí a Mallorca a la celebració de les
Jornades d’Energia, jornades internacionals supòs que
recordarà vostè i que varen ser a principis d’enguany. Però no
hem parlat del cable. Jo li vaig sentir a dir sobre la connexió
per cable entre Eivissa i Formentera, la primera visita que va
fer a Formentera va dir que ja en parlaríem, per si quedaven
dubtes. I de les infraestructures energètiques que avui hem
parlat, no ha sortit el cable submarí entre Eivissa i Mallorca, la
seva autorització està pendent des de fa 2 anys en el ministeri,
ni ha sortit el cable de connexió entre la península i Mallorca,
que seria la que connectaria totes les Illes Balears i que ja està
adjudicada la fabricació del cable a Red Eléctrica Española i
a la vegada aquesta ha adjudicat la seva construcció del cable
a Siemens i no record a quina altra empresa. És a dir, està molt
avançat, però no sabem quin és el plantejament del nou govern
i m’agradaria, en la mesura del que sigui possible, conèixer-ho.

Mines. Miri, Sra. Consellera, ja li he dit el que pensava de
veritat, a mi  em pareix molt bé que hi hagi una llei,  em pareix
perfecte, però quan parlam de Llei de mines, per sort tal vegada
nosaltres a la nostra comunitat només tenim explotacions que
són pedreres. I quan vostè parlava de Sant Llorenç,
efectivament a partir de l’1 de gener del 2007 a aquesta
comunitat no es poden expropiar cap tipus de terrenys per fer-
hi una pedrera. I no es pot fer perquè mitjançant la Llei
d’acompanyament dels pressuposts del 2007 es varen excloure
les autoritzacions, les concessions realment d’explotacions de
tipus C a aquesta comunitat. Per cert, està recorregut per mor
que fins i tot s’ha arribat a dir que era inconstitucional la
decisió que vàrem prendre en el seu moment, però ara avui no
es pot expropiar. Li ho dic perquè pareixia que justificava la
nova llei per no deixar expropiar, si és per això ja ho tenen
arreglat.

I a Sant Llorenç el que passa és que precisament la
conselleria a l’anterior legislatura va revocar, obrir la revocació
de la concessió minera donada a uns terrenys de Sant Llorenç.
Això també no li ha agradat al titular i està en contenciós i ja
veurem com acaba. Però el fet és que precisament la conselleria
el que volia era eradicar aquest tipus de concessions. Després
ha justificat vostè que necessitava gent que fes feina en mines,
el que passa és que a Mines no hi havia un enginyer de mines.
El departament de Mines no tenia un enginyer de mines i clar,
un s’ha jubilat i l’altre està a la iniciativa privada, el Sr.
Álvarez està de baixa, almenys durant el meu mandat i el Sr.

Roso està jubilat. Són les notícies que tenc. Tal vegada estic
equivocat, però és així.

Després  em parlava que en les renovables no volien entrar
en conflicte. És cert, el millor és no entrar-hi en conflicte, jo
estic d’acord. Però vostè té una responsabilitat, té unes
competències. És a dir, el Govern té les competències en
energia i les ha d’exercir i han de decidir si volem o no volem
energies renovables. Si volem energies renovables hem de
prendre la decisió i hem de ser conseqüents amb la decisió. El
problema és que sempre ens omplim la boca i els que més
criden solen ser els que més pegues posen i aquest és el
handicap que tenim en aquesta comunitat per tenir energies
renovables. I clar, fer plantejaments, com jo he sentit i llegit,
que s’han d’instalAlar en els polígons industrials els aero-
generadors, què vol que li digui? És una contradicció. Els aero-
generadors, si es vol energia eòlica, això s’ha de dir i s’ha de
tenir la valentia de dir no la volem, idò no la volem. Però si es
vol s’ha d’instalAlar allà on és apta perquè siguin rendibles. En
cas contrari només són brindis al sol. Jo crec que això que cau
pel seu propi pes. Jo som molt conscient que això no és fàcil.
I és veritat que s’ha d’intentar el màxim acord, però, Sra.
Consellera, una vegada que tenim l’acord, no hi ha problema,
ja està fet. El problema és arribar a aquest acord. I si no hi ha
acord, què feim? Abandonam les energies renovables o no?
Aquest és al final el bessó que vostè es trobarà durant aquests
4 anys, no només ara, li vendran ara i més endavant. I això és
una decisió que haurà d’assumir el Govern. Jo li puc assegurar
que el Partit Popular donarà suport a tot allò que signifiqui
instalAlació, creació d’energies renovables en aquest territori,
pot estar ben segura i ben tranquilAla. I possiblement es trobi en
què l’impuls vagi més enllà d’allò que vostè tenia ganes de fer.
Però bé, això ja ho veurem amb la feina feta.

Respecte a la Directiva Bolkestein, vull insistir-hi, la
Directiva Bolkestein no és que no posi límits, és que prohibeix
posar límits. Per tant, no és una bona llei per a nosaltres, no és
una bona norma per a nosaltres. I estic d’acord que l’aplicació
ha de ser de tots, consells, ajuntaments i Govern. Estic
completament d’acord, perquè les competències d’ordenació
del territori són dels consells, l’urbanisme és municipal i
possiblement per molt que vulguem, l’únic camí que tenim per
poder aturar, hem de parlar clars, la instalAlació de grans
establiments comercials aquí, quan dic grans establiments
comercials no estic parlant d’espais grossos, estic parlant
d’empreses, siguin d’allà on siguin, gran empreses de comerç
si ho vol aturar serà a través de l’ordenació territorial i de
l’urbanisme. Per això fa falta que totes les institucions estiguin
implicades. Però és absolutament imprescindible que algú lideri
aquest moviment. I qui ha de liderar això és senzillament vostè,
la conselleria i la conselleria està personificada per vostè. Vostè
és qui ha de liderar aquesta norma, la feina de tots. Per tant, si
vostè s’atura malament. Ja li torn dir que en aquest tema ens
tendrà al seu costat. No sé per què estam enfrontats avui?

Acab, perquè també supòs que m’he passat, president. Un
tema que no li he comentat abans i és saber com queda
estructurat, ara que tenim la nova Direcció General de Fons
Europeus dins la Conselleria de Comerç, cosa que crec que és
una bona notícia. M’agradaria saber com queda estructurat tota
la gestió de fons europeus dins el Govern, dins Economia, el
Centre Balears a Europa, etcètera. Entenc que el Centre Balears
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a Europa ha passat a dependre de la Conselleria de Comerç i
Indústria, també està bé. Una cosa que li he de dir respecte el
comentari del Centre Balears a Europa. Aquest centre el temps
que nosaltres havíem de fer els viatges a BrusselAles depenia de
la Conselleria d’Economia, nosaltres no l’utilitzàvem i els
viatges quan jo era conseller respecte la Directiva Bolkestein,
el Sr. Montilla encara se’n recorda i a Madrid encara se’n
recorden. Vàrem ser l’única comunitat que s’ha oposat
frontalment que la transposició de la Directiva Bolkestein es fes
des de Madrid. Trobarà vostè documentació a la conselleria
suficient i no només per acreditar el que li dic, sinó que la pot
utilitzar per seguir pressionant perquè el ministeri no faci el que
no ha de fer.

Ho deixarem estar perquè m’allargaré massa. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bàsicament li contestaré a vostè, Sr. Cardona, perquè els
altres més o manco ha quedat clar. No sé si em botaré..., no ho
diré per ordre perquè he anat apuntant i quasi se m’ha... Llei de
pedreres, li digui Llei de pedreres, li digui Llei de mines, sé
perfectament que hi ha un decret via Llei d’acompanyament del
pressupost, però vostè sap que això no és suficientment sòlid i
que de vegades ho recorren, hi ha problemes i nosaltres el que
pretenem és evitar-ho. A més, crec que serà una bona eina i
haurem d’evitar precisament fer decrets a través de la Llei
d’acompanyament de pressuposts. Vostès ho varen posar
precisament quan ja se n’havien duit un bon ensurt per un tema
que es varen trobar a Sant Llorenç i ho varen haver de
solucionar d’aquest manera. Aleshores seguem previsors i
avançar-nos als esdeveniments. Per tant, no hi veig cap
problema.

El cable, què en pensa aquest govern? La veritat és que jo
no som una entusiasta del cable, entre altres coses perquè
vostès el varen utilitzar per boicotejar i demorar el gasoducte
durant 2 anys i entendrà que no... Però en tot cas ahir
precisament en vàrem parlar amb el President i no hi ha cap
problema amb el cable. Si el fan endavant i fora por, nosaltres
no hi posarem cap pega. Ja dic, el cable va ser l’excusa perfecte
per demorar el gasoducte que ja seria una realitat si no hagués
estat perquè vostès varen potenciar aquell debat, simplement
perquè en el Pla director sectorial l’havíem fet nosaltres. Això
va ser l’excusa. Però ja li dic, en tot cas es farà.

Menorca. Estic d’acord, està aquí on està, en el Pla
energètic, però no hi ha doblers i si no hi ha doblers no es pot
fer. Per tant, el que volem, esperam, confiam i el que desitjam
aviat és que precisament hi hagi els doblers. Si no hi ha
doblers, vostè sap perfectament que no es pot fer. Em referia
precisament a això.

De la reconversió de les places de...  Jo sé perfectament
com estava la Direcció General d’Indústria. Jo em referesc que

vostès varen reconvertir una plaça i la varen fer d’un enginyer
de mines, quan hi havia una plaça amb un perfil d’una persona
precisament que només fes feina de camp i no fes d’enginyer de
mines, places d’enginyer de mines n’hi havia dues. Una altra
cosa és que puntualment i conjunturalment el Sr. Roso es posés
malalt i el Sr. Álvarez se’n anés. Jo dic que aquesta plaça que
es va crear només per fer feina de camp es va reconvertir per
una cosa més ampla i la feina de camp es va deixar de fer.
Aleshores nosaltres l’únic que volem és tornar-la impulsar.

Torna incidir amb la Directiva Bolkestein. Ja li he dit abans,
és una realitat que tenim i l’hem de treballar de la millor
manera possible. Li hem de donar la volta..., sé perfectament
que no té limitacions en segons quins aspectes, però les
limitacions vénen posades, ho digui de manera indirecte si vol,
en altres temes com són mediambientals, de salut, d’ordenació
d’establiments comercials. És per aquí allà on nosaltres
intentarem posar les limitacions a aquesta llei. Compt amb la
seva ajuda i amb la seva experiència, vostè ho coneix
perfectament. Però no es preocupi que les intentarem posar
aquestes limitacions, indirectament, però les podrem posar. I
com ja li he dit abans, la nostra feina és liderar això i sobretot,
obligar les altres institucions, consells i ajuntaments, que es
posin les piles perquè mitjançant aquesta llei, maldament ningú
en parli, tenen molt a dir i molta feina per fer i moltes
possibilitats per limitar allò que ara ens sembla ilAlimitat.

No sé si m’he deixat res més, Sr. Cardona? Energies
eòliques i renovables. Escolti, des d’aquesta conselleria
liderarem i potenciarem les energies renovables. Què he volgut
dir quan he fet la meva explicació? Que per ventura l’eòlica
serà més problemàtica que la fotovoltaica i per tant, el que
farem serà impulsar la fotovoltaica. Això no és tot, però no vol
dir que les aturem, que s’aturin, o que no les donem una
empenta cap endavant. Tengui per segur que ho farem.

I dels polígons industrials i de generadors, nosaltres l’únic
que hem dit i estam fent feina en aquest sentit, veim i creim que
és un bon lloc precisament els polígons industrials per a
l’energia solar. L’energia solar que és gratuïta i l’hem
d’aprofitar al màxim i precisament les naus industrials són un
bon lloc per aprofitar i colAlocar plaques perquè són
infraestructures especials que no estan ubicades a llocs
d’interès paisatgístic, sinó que la seva funció és pràcticament
industrial. Per tant, el que farem amb les energies renovables,
ja li he dit tot el temps, no aturarem res, però per ventura en
potenciarem unes en detriment de les altres, en funció de com
vagi el debat i en funció d’allò que ens demanin els ajuntaments
i els consells.

Res més. Simplement agrair-los a tots la paciència, que
m’hagin escoltat. Esper que ens tornem veure aviat.

Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I una vegada esgotat l’ordre del dia, només agrair la seva
presència i la del seu equip i també el fair play de tots els
portaveus que han intervengut.
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