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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Joan Flaquer.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Aina Crespí.

Compareixença RGE núm. 1051/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia, per tal
d'informar sobre el grau de compliment dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2008 per part de la Direcció General de Comerç.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença RGE núm. 1051/09, de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia, solAlicitada per quatre diputats membres de
la Comissió d’Economia adscrits al Grup Popular, per tal
d’informar sobre el grau de compliment dels pressuposts
generals de la CAIB per al 2008 per part de la Direcció General
de Comerç.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia, Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr.
Sebastià Reixac i Genovard, secretari general; pel Sr. Pere
Trias, director general de Comerç; i pel Sr. Josep Lendínez i
González, cap de gabinet. 

Vull agrair-los a tots ells la seva compareixença en el dia
d’avui. Té la paraula la Sra. Francesca Vives i Amer per fer
l’exposició oral. Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Gràcies per ser
aquí, per haver-me convocat per explicar l’estat d’execució del
pressupost del 2008 de la Direcció General de Comerç. Volia
fer, abans, una prèvia pel que fa a aquests pressuposts de la
Direcció General de Comerç durant l’exercici 2008 i és explicar
que hi va haver dues convocatòries d’ajudes, una a empreses
que abraçava comerç i serveis i que es va publicar en el mes
d’abril, i la destinada als ajuntaments que inclou mercats,
reforma i millora a zones comercials i fires i que es va publicar
en el mes de juny. En primer lloc he de fer aquest incís, i no em
sap gens de greu fer un mea culpa, en el sentit que he de
reconèixer que les ajudes, essent el nostre primer pressupost i
supòs que, entre d’altres coses, per una mica de falta de rodatge,
es varen publicar una mica tard. Això ja ho hem corregit tal com
ens vàrem comprometre i enguany a partir del mes de gener ja
han anat sortint totes.

Si us sembla bé ho aniré desglossant breument per capítols
i si ens referim al capítol 1 que com vostès saben és el capítol de
personal s’han executat 645.067 euros dels 696.474
pressupostats, que suposa un 92,76%. La diferència fins al cent
per cent es deu al concurs de trasllats i nomenament d’interins
per la qual cosa hi ha mesos que no estan ocupats els llocs de
feina per mor del tràmit del concurs de trasllat i els tràmits
pertinents. 

En el capítol 4 que és de transferències corrents, en aquest
cas a fires, s’han executat 2.829.539 euros dels 3.372.665
pressupostats, que suposa un 83,9%. Aquesta diferència que
vostès observen que és de 500.000 euros es deu a la reserva de
crèdit per al pagament dels interessos de la pòlissa de crèdit
destinada a la construcció del futur recinte firal, i la reserva de
crèdit és de devers 20 milions d’euros i, per tant, aquest 500.000
euros són per aquest concepte. 

En el capítol 6 d’inversions reals s’han executat 313.983
dels 362.003 pressupostats, que suposa un 86,74%. 

Si anam al capítol 7 que és de transferència de capital, són
subvencions, si bé s’han executat 7.761.000, s’ha de destacar
que s’han realitzat autoritzacions de despesa per part de la
conselleria de 9.782.634,24, la qual cosa, l’autoritzat de
despesa, és un 93,80%, l’executat és més baix. El motiu
d’aquesta diferència entre un i l’altre es deu a la renúncia o a
inversions inferiors que s’han fet amb les línies d’ajuda. Hi ha
hagut subvencions a les qual s’ha renunciat i d’altres que no han
fet la inversió que tenien demanada del cent per cent, i això ha
baixat.

El capítol 8 correspon a transferències realitzades a fires i
congressos per compensar pèrdues d’exercicis anteriors i en
total s’han destinat 720.000 euros. Quant al còmput global de la
Direcció General de Comerç s’han realitzat autoritzacions de
despeses per un import de 14.834.075 euros, la qual cosa
suposaria un 95% del pressupost, això és el que hem autoritzat,
si bé l’ordre de pagament ha estat només d’un 78,76%. 

En definitiva consideram que l’execució dels pressuposts es
troba dins la normalitat administrativa i feim feina per
aconseguir enguany donar compliment al cent per cent del
pressupost, per això hem modificat certes coses que si voleu
després vos explicaré. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts. Deman als grups parlamentaris si ho consideren
necessari o si podem continuar amb la sessió. Entenc que podem
continuar i per tal de formular les preguntes o observacions tot
seguit té la paraula el portaveu del Grup Popular.

EL SR. GASPAR I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats. En primer
lloc permeteu-me que les meves primeres paraules siguin per
donar les gràcies a la consellera i als seus alts càrrecs que
l’acompanyen per la seva compareixença a la Comissió
d’Economia motivada per la solAlicitud del grup de diputats del
Partit Popular.
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En primer lloc, Sra. Consellera, jo li he de dir que,
començant pel seu final, aquest any no era un any per estar dins
la normalitat administrativa. L’execució, que vostè ha dit, d’un
95% de disposat i un 78% en fase OP, cregui’m que hi ha un
marge més que suficient -a més discrep d’aquesta xifra i després
ho explicaré-, crec que hi ha un marge més que suficient perquè
vostès haguessin fet un esforç més per poder adjudicar aquests
doblers i poder-los treure al mig. Cregui’m que en un any de
crisi és quan s’han de fer els màxims esforços possibles perquè
a l’administració no li quedi ni un sol euro dins el calaix sinó tot
el contrari, que els posi en circulació i el més aviat possible i no
així com vostès ho han fet, en segon quines línies, que ho han
fet tard i malament.

Bé, aquí on veim que l’estat d’execució és més alt, el
contret, és en el capítol 2, i és evident, si miram la Direcció i
Serveis Generals de Comerç i Indústria, perquè aquí els serveis
generals estan tots mesclats així tal com ens ve la conselleria,
veim que està en un 97,83% i és clar, perquè això és la despesa
corrent i les factures pràcticament venen estant asseguts sense
haver de fer res, el llum, l’energia, l’electricitat, la despesa
d’oficina en general.

Dins el capítol 4 també ens trobam que hi ha un estat
d’execució dins aquesta mateixa línia, i jo li faria una pregunta
perquè no m’ha quedat clar que és el programa 763A de Fires
i Congressos que veim que ha contret, només, un 84,13% si bé
el disposat és de la totalitat del pressupost definitiu. M’agradaria
que explicàs per què aquesta diferència de 100.000 euros, ho ha
dit, però aquí hi ha 500.000 euros que han quedat. És a dir, els
tenia reservats per pagar interessos, però 500.000 euros és poca
cosa, són 30 milions de les antigues pessetes, però cregui’m que
aquests doblers destinats a ajudar el petit comerç a
subvencionar, per exemple, les línies de crèdit amb una ajuda
més forta i que el petit comerç no pateixi el que pateix en
aquests moments, i ja li vàrem advertir, i que això no és d’ara
sinó que ja ve del 2008, que no tenen doblers per proveir-se, no
tenen doblers, els mostradors estan buits, en aquests moments
molts encara no tenen els productes d’estiu, encara estan amb
productes d’hivern i veuen que la gran problemàtica és que no
tenen circulant per poder comprar el seu producte que després
han de vendre.

Quant al capítol 6 també dins la Direcció i Serveis Generals
de Comerç i Indústria que és tot, que és tota la conselleria, aquí
ja és diferent, aquí ja estam en el capítol 6 i l’estat d’execució
ja només ens arriba al 91%. Ordenació i reforma de la
modernització de les estructures comercials, la partida 64, està
a un 91,04%, un estat d’execució baix, m’estic referint al
contret, efectivament, perquè ni tan sols s’ha disposat la totalitat
del que hi havia pressupostat. Llegesc el que m’han enviat
vostès, Sra. Consellera, el que m’ha enviat el Govern, de la
liquidació, que ho va enviar el mes de febrer i veig que vostè em
dóna uns números que no són aquests, per ventura ho hauríem
d’aclarir perquè a la partida 6400 el definitiu pressupostat són
312.000 euros, el disposat són 294.000 euros, això és el que jo
tenc. Vostè m’ha donat unes altres xifres, no sé quines manegen
vostès, jo maneig les que ens ha remès oficialment la
Conselleria d’Hisenda al Parlament.

Direcció i reforma de la modernització d’estructures
comercials. Jo li diré les dades que ens ha enviat la conselleria
per veure quines diferències té vostè. Pressupost inicial
9.176.200 euros, pressupost definitiu 9.842.817,25 euros. Això
és el definitiu, el disposat 9.319.140. És a dir, que aquí tenim
una diferència substancial, tornam a estar amb uns 500.000
euros que vostè no ha disposat del que realment tenia
pressupostat amb un estat d’execució del contret d’un 74,58, és
cert. Jo li vaig dir, quan vàrem discutir la interpelAlació de
comerç, que vostè havia tret línies tard, i vostè m’ho va negar i
ara avui ho reconeix i demana disculpes, benhaja, benhaja, ara
em diu que jo tenia la raó quan vostè m’ho va negar,
concretament les ajudes per als ajuntaments, i jo li vaig fer
referència que l’havia treta el mes de juny i vostè em deia que
no, doncs ara avui ho diu, i es veu, perquè, a més, aquí tenim
contret només un 56,41%. Un any de crisi, Sra. Consellera, ens
hem adormit, hem gestionat malament el pressupost i treim una
convocatòria el mes de juny i, a més, es publica el mes de juliol,
han passat més de sis mesos per treure la línia, és evident,
vostès varen negar la crisi, la varen amagar, la crisi, es varen
adormir i ara tenim les conseqüències de no haver fet els deures
quan els havíem de fer. 

En aquest programa, el 763A ens trobam amb un contret
global del 74,58%, els ajuntaments ens trobam amb un 56,41, a
les empreses privades amb un 75,74% del contret damunt el
reservat no damunt el disposat, sinó damunt el reservat i a les
famílies i a les institucions sense finalitat de lucre amb un
62,0%. La veritat, Sra. Consellera, que en aquest programa del
comerç, que és el més important, on són les ajudes al petit i
mitjà comerç ens trobem, a finals d’any, només amb un 74,58%
de contret, és a dir, que en contret només hi ha les tres quartes
parts del que vostè té pressupostat en el pressupost definitiu,
estic parlant del pressupost definitiu, cregui’m, Sra. Consellera,
que nosaltres li hem de dir que s’han adormit, que han executat
malament, que hi ha hagut mala gestió, no li puc dir una altra
cosa perquè la veritat és que els petits empresaris que tenen
necessitat, que no tenen liquiditat, que han de menester doblers,
que a més el banc els posa dificultats, que no poden accedir al
mercat de capitals per poder fer front a les compres i per poder
fer front a les seves mercaderies.

En definitiva, Sra. Consellera, que l’administració es quedi
els doblers dins el calaix sense gastar, cregui’m que jo és el més
dolç que li puc dir en aquests moments, crec que ha estat una
mala gestió de cara al petit comerç, crec que és difícil explicar
al petit comerç que té necessitat que l’administració retingui un
romanent de doblers important i que no hi hagi disposat. Una
pregunta em queda per fer-li, si me la pot contestar perquè és
evident que dins aquesta liquidació no ens surt, m’agradaria que
em digués què queda pendent de pagar, què deu la conselleria
al petit i mitjà comerç, dins el contret, que és quina quantitat
deu. Sé que ara el Govern ha anunciat que pagaria la meitat de
150 milions d’euros que devia, però m’agradaria saber comerç
si realment sap què es el que el Govern, Hisenda, no ha pagat
del que té compromès la conselleria i, concretament, la Direcció
General de Comerç.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
presència de la consellera de Comerç, Indústria i Energia i del
seu equip en aquesta compareixença a la Comissió d’Economia
i, en tot cas, fer un parell de comentaris sobre les qüestions que
se’ns han explicat per part de la consellera amb relació a
l’execució dels pressuposts de la Direcció General de Comerç.

Efectivament, la consellera ha reconegut que algunes de les
convocatòries de l’any passat varen sortir tard, en concret crec
que les dels ajuntaments el mes de juny perquè les de les
empreses el mes d’abril encara era un moment suficient, però
crec que s’ha de donar l’enhorabona a la conselleria per haver
rectificat aquesta situació i que en el 2009 ja s’hagi rectificat,
com deia, i s’hagin avançat d’una manera molt important amb
la qual cosa enguany, que és un any jo diria que encara més
difícil que l’any passat, aquestes qüestions no succeiran. 

Així i tot del global dels distints capítols, per la informació
que se’ns ha donat, el grau d’execució de la conselleria és
notable, és bastant important, no em preocupa el grau
d’execució del capítol 1, però sí que entrant a la resta de
capítols, crec que el capítol 4 és important. M’ha semblat
entendre de la intervenció anterior, del portaveu del PP, que
qüestionava els doblers que puguin anar al nou recinte firal, crec
que és un projecte de futur molt important per a aquesta
comunitat autònoma, que a més una inversió d’aquestes
característiques, precisament ara en un moment de crisi, és quan
s’han de fer aquestes inversions importants d’infraestructures i
equipaments públics, per tant, encoratjam la Conselleria de
Comerç i Indústria a seguir endavant amb aquest projecte i que
pugui ser realitat el més prest possible, crec que la situació
actual del recinte firal de Fires i Congressos, que es va heretar
de la passada legislatura, és molt dolent, és un recinte que no
està adequat a les circumstàncies que hauria de tenir actualment
a la comunitat autònoma i, per tant, com deia encoratjam a la
Conselleria de Comerç i Indústria crec que tots els sectors ho
demanen, els sectors que utilitzen el recinte firal demanen un
recinte en condicions, de futur i, per tant, aquesta situació
s’hauria de corregir.

Quant als capítols 6, 7 i 8 la veritat és que el grau d’execució
és, com deia, molt important, crec que s’ha avançat molt i així
mateix és veritat que detectam, concretament a les subvencions
en el capítol 7, que hi ha un desfasament, la consellera ha dit per
una banda que hi hagut una sèrie de renúncies de gent que
entenem ha renunciat als projectes pels motius que siguin, supòs
que la crisi també pot haver influït, i altres inversions que han
estat inferiors a les que havien solAlicitat amb la qual cosa se’ls
hi ha hagut de pagar manco del que inicialment havien
solAlicitat. Entenc que aquestes qüestions no depenen de la
conselleria, sinó que depenen, en aquest cas, de la iniciativa
privada o dels ajuntaments, si són dels ajuntaments, que no han
pogut fer front o que han hagut de rectificar els seus projectes,
però entenc que des de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia sí es podria fer una feina en el sentit de veure per on

han pogut venir aquestes renúncies o per on han pogut venir
aquestes inversions inferiors a les solAlicitades i veure com es
pot corregir aquesta situació de tal manera que si és el cas que
les subvencions no s’ajustassin a les necessitats que hi ha en
aquests moments en el mercat, poguessin variar-se. Entenc que
la conselleria, estic convençut, aquesta feina ja l’està fent, però
en tot cas, si no  fos així, li demanam a la consellera si té
resposta per a aquesta qüestió.

Com deia, globalment és important veure aquest grau de
compliment del pressupost, que crec que és molt important, i en
tot cas si que seria també important saber el comparatiu amb
exercicis anteriors, ens agradaria saber si els exercicis anteriors
2007, 2006, en fi, si ens anam cap enrera quin grau de
compliment hi havia perquè crec que seria interessant veure si
la conselleria ara està dins uns graus de compliments similars
als que hi havia en exercicis anteriors, si està per davall o està
per damunt, per veure si el funcionament de la conselleria ha
anat, com deia, igual, millor o pitjor respecte d’exercicis
anteriors.

Molt bé, moltes gràcies. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Margalida Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc el meu grup agraeix a la Sra. Consellera
i al seu equip la seva presència avui aquí i les explicacions que
ens acaba de donar. 

Jo en primer lloc, Sra. Consellera, li vull dir que podem estar
més o menys satisfets amb el grau d’execució del pressupost
assignat a aquesta direcció general de Comerç, en primer
pressupost elaborat per aquest govern de progrés dins aquesta
legislatura, però si d’una cosa estam totalment satisfets és que,
ara sí, els doblers públics estan en bones mans i no en mans
foradades, i tots els aquí presents sabem perquè ho dic.

L’honra a vostè reconèixer que les convocatòries d’aquest
primer exercici van ser un poc tardanes, però jo crec que tots
aprenem dels errors i aquests errors ens ajuden precisament a
rectificar. 

Entrant en el detall de l’explicació que vostè ens ha fet, jo
crec que val la pena remarcar l’important increment de què va
gaudir el pressupost d’aquesta direcció general entre el 2007 i
el 2008, i que record que ens va exposar vostè en la presentació
del pressupost que s’havia de notar amb un generós creixement
de les ajudes als ajuntaments per desenvolupar programes de
millora d’àrees comercials, i aquesta seria una primera pregunta
que m’agradaria plantejar-li, si ens pot donar un poc més de
detall de quines han estat les grans línies d’inversió en aquest
sentit, si ho té territorialitzat per illes, millor; si no, de manera
global.
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Ens ha parlat vostè d’una xifra d’autorització de despesa de
quasi 15 milions d’euros, que representa un percentatge superior
al 95%, per la qual cosa jo crec que l’hem de felicitar. Ara bé,
crida un poc l’atenció aquest desfasament, del qual ja han parlat
els portaveus que m’han precedit, entre autorització de despesa
i ordre de pagament, que tan sols arriba de manera global al
79%. Vostè ho ha reconegut i jo sí que li preg que ens digui si
ha previst qualque mesura, qualque modificació del sistema que
significa retard en les ajudes per un altre sistema que signifiqui
agilitació de les mateixes. Jo el que sí li demanaria és que ens
confirmi si a dia d’avui ja està solucionada aquesta disjunció
entre autorització de despesa i ordre de pagament; crec entendre
que vostè ha dit que sí, però per a més tranquilAlitat de tots. Són
coses tècniques, però per a les empreses afectades són coses de
gran importància, especialment en moments com els que vivim.

Observam que dins el capítol 8 s’han habilitat 720.000 euros
que estan executats al cent per cent, i crec que ens ha dit que era
per ampliar el pressupost de Fires i Congressos per eixugar
deutes d’anys anteriors. Tal vegada ens podria també ampliar
una mica aquesta informació.

I retornant al 2008, parlant de fires record que vostè ens va
dir, quan va fer la presentació del pressupost, que volien enfocar
les fires a un públic més professional. No sé si aquest és el
moment, però tal vegada ens podria fer una valoració de si ho
han assolit o no després de les diverses fires del 2008,
Tecnoturística, la participació a l’Expo Saragossa...

I si m’ho permet jo voldria introduir un darrer tema que no
s’ha tocat però crec que és important, ja que vostè hi va fer
referència quan va presentar el pressupost el 2008, i té a veure
amb els plans directors d’equipaments comercials de les Illes,
que són competència dels consells insulars, i voldria saber si
estan comptant amb ajudes, siguin logístiques o de qualsevol
altre tipus per part d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Té la paraula l’Hble.
Consellera per contestar globalment totes les preguntes o
qüestions plantejades.

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

Moltíssimes gràcies. Jo el que he fet ha estat per capítols fer
la suma de tot el que..., per fer-ho d’una manera senzilla i d’una
manera ràpida i que s’entengui. El que hem fet ha estar fer les
distintes sumes i després el que s’ha executat, el percentatge i el
que ha quedat. És vera que a determinats capítols, per exemple
el de subvencions, des del meu punt de vista ens hem quedat un
poc curts, perquè a mi m’hagués agradat, com no podia ser
d’altra manera, executar el cent per cent, però en aquests casos
no s’hi pot fer res, perquè si un ajuntament presenta un projecte
però després per falta de temps, perquè no té el projecte acabat,
no renuncia però tampoc no presenta res i no tens les
certificacions, no es pot pagar.

El mateix passa, precisament el Sr. Diputat del Partit
Popular ha dit que els anys de crisi són anys atípics i és vera,
són anys que passen coses que habitualment no passen, i per
exemple molta gent que tenia previst fer inversions i que ha
demanat subvencions per fer aquestes inversions s’ha trobat que
després ha tengut dificultats per fer-les, i al final tenien els
doblers demanats, tenien la reserva de crèdit i al final no han
presentat res, no els ha anat bé, no han renunciat i d’aquí ve
aquesta diferència, no hem de cercar..., perquè nosaltres les
ordres de pagament que havíem donat i el que havíem acceptat
era quasi un 92%, per tant jo crec que estava molt bé. El que
passa és que després si la gent torna enrere tu no la pots obligar.
Vull dir que queda aclarit aquest tema.

Després he reconegut humilment que les ajudes havien sortit
tard. Si jo en un moment donat vaig dir que no totes han sortit
el mes de juny és perquè no totes les ajudes es varen publicar el
mes de juliol, com es va voler suposar en un moment donat en
el Parlament. Les ajudes a particulars varen sortir el mes d’abril,
maig; enguany han sortit a final de gener, principis de febrer, tal
com em vaig comprometre. Les ajudes als ajuntaments varen
sortir una mica més tard, però els ajuntaments funcionen d’una
altra manera i tenien pràcticament els projectes preparats i va
ser una cosa ràpida. De fet a un moment donat se m’ha demanat
a què es destinaven aquests tipus d’ajudes, i a part de contribuir
a l’hora de fer fires, que nosaltres entenem que potencien els
pobles, que potencien els mercats, també es donen moltes
subvencions a l’hora d’embellir zones comercials, i en aquest
sentit jo crec que al llarg d’aquest any, i sobretot el darrer any,
que és quan els ajuntaments van acabant el seu projecte, en
molts de casos funcionen amb plurianuals, tot s’ha de dir, però
jo veig la feina que s’ha fet des de la conselleria. Ajuntaments
com Consell, com Sineu, així que recordi, que hem visitat
darrerament, com Sóller, han fet molt bona feina, han embellit
les zones comercials i això, sempre hem dit el mateix, redunda
en benefici dels comerços, en benefici dels ajuntaments i en
benefici de les persones que van a comprar, que tenen un lloc
agradable i fa més "comprera", ho direm així.

Una cosa que m’ha cridat l’atenció del representant del
Partit Popular és que ha vengut a dir que sí o sí els doblers s’han
de posar en circulació de qualsevol manera. En això discrep;
nosaltres sabem com posen en circulació els doblers, però
nosaltres tenim una altra manera de gestionar. A vostès els
semblarà millor o pitjor, i ho respect, només faltaria, però vostès
són vostès i nosaltres som nosaltres; vostès gestionen i fan les
coses d’una manera i gasten els doblers d’una manera, i donen
les subvencions d’una manera i les tramiten d’una manera, i
nosaltres ho feim de l’altra. 
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Això no vol dir que no hàgim de..., i aquí contest al
representant del BLOC, el Sr. Barceló, i a qui m’ho heu
demanat, què pensàvem fer perquè, efectivament, un 78% dóna
per fer una reflexió, dóna per mirar en què es poden millorar les
coses i on ens perdem, i a vegades les coses tenen solució.
Aleshores enguany el que hem fet ha estat el sistema de
presentació de subvencions perquè la gent sàpiga aviat al que
s’haurà d’atendre, i es van resolent per ordre d’entrada i, a part
d’això, es reuneix la comissió cada 15 dies i va resolent els
expedients a mesura que entren i a mesura que es reuneix la
comissió, en lloc de fer-ho com s’havia fet fins ara, d’esperar al
final, perquè això a vegades retarda les coses.

També se m’ha demanat el que devia la conselleria, i li he
de dir que és un tema que em preocupa, que les empreses i els
comerços cobrin tard, i em preocupa molt, perquè entre que
nosaltres donam l’ordre de pagament i que cobren a vegades les
coses s’enreden molt, i jo des del moment que he donat l’ordre
de pagament entenc que no depèn exactament de jo, però és un
tema que cregui’m que donam molta creu perquè es pagui aviat,
perquè entenem que ara més que mai els empresaris necessiten
cobrar aviat, i és un tema que hi estam damunt, que l’intentam
controlar i que feim tot el possible des de la nostra conselleria
perquè es paguin aviat, el més aviat possible, totes les ajudes
que s’han concedit.

També s’ha parlat del tema de fires. El tema de fires..., bé,
ho tenc aquí i tal volta sigui... També se m’ha parlat del capítol
6. Aquí s’han mesclat moltíssimes coses: s’han mesclat
comerços, s’han mesclat empresaris, s’han mesclat ajudes,
circulant... És allò fàcil, jo per descomptat no esperava altra
cosa, però vostès han de saber que el capítol 6 és per a estudis,
és per a treballs tècnics, i això més o manco s’ha executat quasi
tot, el que ha quedat, tampoc si et queda un romanent no has
d’encomanar un estudi perquè sí o per afavorir segons qui, que
després aquest estudi no digui res perquè, d’aquests, la
conselleria n’està plena i no n’hem de menester més. Jo, si vol,
li puc dir exactament en què hem gastat aquests doblers, en
general: són ponència tècnica, promoció, convenis amb la
universitat, els calendaris de fires... En això hem gastat els
doblers d’aquest capítol. Que no l’hem executat al cent per
cent?, què havíem de fer?, ens havíem d’inventar un estudi sí o
sí perquè sí? Idò no és la nostra manera de fer feina. Ja dic,
vostès fan feina d’una manera, nosaltres feim feina de l’altra
manera.

Quant a allò de fires li he de dir que el resultat de l’any 2007
va ser de pèrdues, ens vàrem trobar pèrdues per valor
d’1.687.840 euros, i l’any 2008 nosaltres hem hagut d’injectar
doblers en concepte de compensació d’aquestes pèrdues des de
la conselleria, i per tant hem posat doblers per valor de 500.000
euros i un altre per valor de 220.000 euros. L’any 2008 vàrem
rebre com a extraordinàries des de la conselleria les següents...,
un import de 452.000 euros en concepte de dèficit per la fira de
Baleart, i després un import de 416.616 euros en concepte de
dèficit d’Eurobijoux.

Després també se m’ha acusat de negar la crisi, que no veim
la crisi. Jo crec que aquesta consellera des del primer moment
i aquí mateix, en aqueixa sala, vàrem assumir que hi havia crisi
i que ens hi havíem d’aferrar fort. Jo no sé el que han fet els
altres consellers, perquè evidentment no vaig a totes les
comissions, però aquesta consellera, i ho trobaran a les actes,
mai no m’he amagat que hi ha crisi, i forta, i cregui’m que feim
tot el que podem i més.

Després també se m’ha demanat per..., sí, respecte dels
pressuposts que s’havien executat per exemple el 2006 i el
2007, en percentatges varen ser una mica superiors, el còmput
global, però s’ha de dir que al final nosaltres vàrem tenir més
pressupost que en anys anteriors i per tant, en total de doblers,
n’hem gastat més que no el que s’havia fet els anys anteriors.

Em pareix que ho he contestat tot. Sí, els plans directors
d’equipaments comercials és una tasca que s’està fent des dels
consells, i nosaltres evidentment els oferim assessorament
tècnic i signam convenis amb els distints consells per tal de dur-
los endavant, a més, a totes les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Deman, per torn de rèplica,
si el Grup Popular vol fer ús de la paraula. Sí? Té la paraula el
Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. A mi no em ve gens de nou, Sra.
Consellera, que la culpa sigui dels altres. Vostè ha demanat
disculpes però la culpa és dels altres. Les culpes són dels
ajuntaments perquè han retirat els seus projectes; la culpa és
dels comerciants perquè també hi ha hagut renúncies. Primer
punt. Vostè mateixa avui ha dit que en els ajuntaments la línia
va sortir publicada el juliol, i que les línies per al petit comerç
varen sortir el mes d’abril i el mes de maig. Jo no sé si vostès
són o no són els culpables, però, responsables, ho deuen ser una
mica, perquè si no es treuen les línies d’hora, dins el mes de
gener, difícilment la gent que acudeix a aquestes línies pot
executar la seva inversió.

I, miri, jo no li he de donar l’enhorabona per haver tret
enguany les ajudes el mes de gener, jo no li puc donar
l’enhorabona; el que sí puc fer és felicitar-la per haver complit
una ordre d’aquest parlament, no que vostè es comprometés,
com vostè ha dit, Sra. Consellera; vostè va dir que es va
comprometre; no, Sra. Consellera, hi ha un mandat del
Parlament, el mes de novembre es va aprovar una moció per
unanimitat on un dels seus punts deia que s’havien de treure les
línies d’ajuts abans de dia 15 de gener. El PSOE no hi va estar
d’acord, que fos dia 15, i ho vàrem transaccionar per “el més
aviat possible”, que jo també hi vaig venir a bé. Per tant va ser
un mandat del Parlament. D’acord, vostè ha complert el mandat
del Parlament i jo l’he de felicitar per complir el mandat del
Parlament, que és la seva obligació.
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Però, miri, si hi ha renúncies per part dels empresaris o
renúncies per part d’ajuntaments en certs projectes, són coses
que vostè ha de tenir previstes, perquè això ha ocorregut
sempre, sempre, sempre, i via modificació de crèdit vostè pot
tenir previst, i més en un any de crisi, ha de tenir previst que si
hi ha renúncies, si hi ha superàvit, si hi ha romanents dins
l’execució del pressupost vostè ha de tenir previst a quines
línies ho pot dur. Vostè no va crear cap línia nova, vostè no ha
tengut cap iniciativa ni una, ni una.

I clar que negaven la crisi, vostès. Si no la negaven o és que
no la veien no tendria significat que vostès hagin fet les línies
dins el mes d’abril, maig i juny, no les varen treure fins aquestes
dates. Per tant vostès seguien amagant les línies.

No és que en el Partit Popular gestionem d’una manera
diferent a la seva, ho vull creure, jo vull creure que vostè també
gestiona d’acord amb la Llei de subvencions, perquè és al
mateixa ara i abans. Per tant les ajudes només les podem
gestionar d’una forma, que és d’acord amb la Llei de
subvencions. Una altra és que es tengui cura o no d’esgotar tots
els recursos de la conselleria, cosa que vostès no han fet a la
Direcció General de Comerç, i això és el que jo li estic
demandant de qualque manera, Sra. Consellera, que vostè havia
d’haver tengut cura, en un any de crisi, de gastar tots els
doblers, comprometre tots els doblers. Curiós, curiós.
L’execució de Comerç l’any 2007 va ser del 98%, un any en
què no hi havia crisi, més alta que la seva. Jo pens, Sra.
Consellera, que amb aquests diputats que l’ajuden valdria més
que no l’ajudassin, perquè la veritat és que li fan un flac favor.

Capítol 6. Vostè té un 91,04% contret. Fires i Congressos,
hi va haver pèrdues el 2007. Quina pèrdua va tenir Art
Colònia?, m’ho podrà dir, Sra. Consellera?, que es va celebrar
el segon semestre. A més les ajudes que han anat a Fires i
Congressos són ajudes que vostè no tenia pressupostades, no
estaven en el pressupost inicial; sí en el definitiu perquè hi han
vengut via modificació de crèdit. Concretament la 740001,
666.616 euros, no ho tenia en el crèdit inicial, i, és cert, 120.000
euros de capítol 8, tampoc no els tenia vostè en el pressupost
inicial, sinó que ha vengut via modificació de crèdit. Si llevam
aquestes dues modificacions de crèdit que han anat per
ampliació de capital, perquè si no amb les pèrdues vostè havia
de reduir capital de Fires i Congressos, si llevam aquestes dues
jo li he de dir que a la Direcció General de Comerç no s’ha
incrementat en res, ni en un sol euro, el pressupost. Així com
dins les altres direccions generals sí que tenim un pressupost
definitiu més alt que el pressupost inicial, que ja li avanç que hi
entrarem en una pròxima compareixença, la solAlicitarem, on
l’execució sí que aquí és molt baixa, més baixa del 65% a molts
de programes, com li deia, Sra. Consellera, a Comerç no hi ha
hagut cap increment de pressupost, el que diu, idò, de qualque
manera que a vostès el comerç, al Govern, no els ha preocupat
molt, perquè si hi ha increments de pressupost dins la Direcció
General d’Indústria, per exemple, i no n’hi ha dins la de
Comerç, francament, Sra. Consellera, m’hauria d’explicar el
perquè de tot això.

Resumint: executat, poc i malament, i en un any de crisi poc
i malament, efectivament, perquè un 95% de contret en un any
de crisi i en fase OP només un 78%, és a dir, en contret no, en
disposat, ho deia malament, en disposat un 95% i en concret un
78%, cregui’m, Sra. Consellera, que això és molt poc i nosaltres

d’alguna manera li reclamam i no m’estranya, vista aquesta
liquidació, al debat de pressuposts quan jo li...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

... criticava que vostè... acab, que es conformàs amb el
mateix pressupost del 2008, avui no m’estranya. No m’estranya
perquè el pressupost del 2008 avui hem vist que no el va poder
gastar. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula el BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull reiterar una vegada més
l’enhorabona per la feina que es fa des de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, per molt que es digui en aquest
moment, crec que s’ha posat ordre a una conselleria a la qual
feia falta. Crec que l’execució de pressuposts anteriors, Sra.
Consellera, vostè ens ho ha comentat en diverses
compareixences aquí, era a base de dèficits més que... en fi,
injustificables, els de fires, no diguem els del CDEIB on es
gastava més del doble del pressupost i ja saben en què se
n’anava. Per tant, creim que és important que en aquest cas tot
el que es gasta a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
vagi destinat al que realment és el sector i no en altres qüestions
poc lícites o poc clares com passava en anteriors ocasions. 

Quant als percentatges d’execució dels pressuposts -com he
dit a la meva intervenció anterior-, són molt importants i estic
convençut que en el 2009, després d’aquest any de relax, encara
seran molt millors i els fruïts que crec que sobretot es donen en
aquest moment per part de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia són molt bons en totes les àrees, també en la de
Comerç lògicament, però en totes les àrees d’aquesta
conselleria.

Per tant, vull reiterar l’enhorabona per la feina que es fa i en
tot cas, això sí, esperam que el 2009 encara les línies de
subvencions puguin tenir un percentatge d’execució molt més
elevats. Moltes gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Mercadal.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, vull donar les gràcies
a la consellera per les respostes que ens ha donat. Vull expressar
la nostra satisfacció en la millora de gestió experimentada en el
que duim de 2009, estam segurs que no és únicament el
compliment del mandat d’aquest parlament, sinó que també és
el compromís adquirit per la consellera i per tot el seu equip. En
tercer lloc, la vull felicitar pel canvi de rumb en promoció de
comerç que ha donat a aquesta conselleria deixant de banda tot
allò que no fa falta detallar i que en el passat no ha deixat més
que deutes, disgustos i desprestigi a la nostra comunitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Té la paraula l’Hble.
Consellera en torn de rèplica. 

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

Sí, moltíssimes gràcies a tots. Simplement li volia dir, Sr.
Gaspar Oliver, que jo no he donat la culpa a ningú, simplement
he explicat els motius pels quals es produeixen determinades
situacions. Així de clar. Li posaré un exemple. Un exemple clar
i concís que el Sr. Cardona coneix perfectament. Segur!, ja em
dirà si el coneix o no.

Ajuntament d’Inca. Se li dóna una subvenció d’un parell de
milions d’euros, se li dóna un pla d’execució de 4 anys com a
màxim. L’Ajuntament d’Inca havia de tenir el mercat cobert,
acabat i certificat el mes de novembre del 2007. Feia un parell
de mesos que jo havia arribat a la conselleria. No varen ser
capaços de certificar les obres, no tenien el mercat ni a la meitat
d’allà on havia d’estar i resulta que em demanen una pròrroga.
Perfecte, només faltaria que no els la donàssim. Els donam la
pròrroga, final de l’any 2007, amb un informe jurídic
evidentment, m’agrada saber el que pensen els tècnics i
respectar el que diuen els tècnics. Els tècnics del servei jurídic
diuen “sí, cal aquesta pròrroga i els la poden donar”. Cap
problema, jo encantada. Els donam la pròrroga pensant que en
un any aquesta obra estarà acabada, aquesta macro obra que és
un exemple de com es pot arruïnar tota una zona comercial, li
assegur, i si no, vagi i vegi-ho. Arribam a l’any 2008, a finals de
novembre del 2008 i resulta que no havien presentat les
certificacions que havien d’acabar per cobrar la subvenció. Les
obres estaven exactament igual que l’any anterior. Per tant, ens
plantam al 2008, torn demanar un informe jurídic i ens diuen
que no es pot donar pròrroga perquè l’any passat ja es va donar.

Total, que em quedaren 703.000 euros, que evidentment no
vaig poder fer res amb ells. Això va ser un ajuntament del PP,
una subvenció donada per vostès i una obra que du més de dos
anys de retard i que és el típic exemple de com es pot fer mal a
una zona comercial. M’entén? Jo, aquests 700.000 euros, no les
podia executar, no en podia fer absolutament res, no les podia
canviar de lloc perquè vostès saben com funcionen els
romanents. 

Per tant, no em faci demagògia perquè no em serveix.
Aquest és un exemple clar, és un exemple d’una subvenció que
li havia donat jo, és un exemple d’un plurianual i és un exemple
que està damunt la taula. Per tant, no em vengui a mesclar una
altra vegada conceptes, a insinuar que don, que repartesc culpes.
Què vol suposar, que la culpa és de la conselleria, d’això? No,
la culpa és d’una obra pèssimament executada. És una obra que
du dos anys de retard i que encara no se sap per on va. Això, era
amb una subvenció de la conselleria. Sempre els deim, als
ajuntaments, el mateix, s’han de complir els terminis, s’han de
fer les coses ben fetes perquè si no, després tenim problemes i
per això controlam i per això telefonam i per això procuram que
els ajuntaments facin les coses ben fetes.

Comerciants. M’ha dit “dóna també la culpa als
comerciants”. En absolut, no donam la culpa als comerciants,
simplement la situació econòmica a nivell mundial és
complicada i per a Balears també és complicada. Ho reconec ara
i ho vaig reconèixer fa un any i les coses no són fàcils; gent que
té pensat demanar una subvenció, després per ventura té
problemes de capital circulant, nosaltres des de la conselleria
hem posat mesures per tal de palAliar aquest problema -i vostè
ho sap perfectament-, i després decideixen no fer aquesta
inversió, però ja tenen la subvenció concedida. El que no feim
és donar subvencions de qualsevol manera, no ho feim perquè
després ens venguin informes com el que tenim damunt la taula,
d’inversions, que diu textualment: “Ni la valoració de la
solAlicitud de la subvenció ni la proposta i quantificació de
l’ajuda s’ajusten al previst als articles 9, 10, 11, etc.” Això són
subvencions que donaren vostès i després em dóna lliçons que
he de donar subvencions d’acord amb la llei, però, de què
parlam aquí? De què parlam?

Ha dit que tenim una manera... miri, tenim una manera de
gestió diferent, millor o pitjor, probablement vostès s’haguessin
gastat tot el pressupost, haguessin fet missions comercials o
haguessin fet no sé què i l’haurien gastat. Jo m’estimo més que
se’n tornin perquè no es perden, al cap i a la fi aquests doblers
queden dins el Govern Balear. 

Ja li he reconegut que, en el tema de les subvencions, no
n’estic satisfeta, de només haver arribat al 70 o quasi al 80%,
m’agradaria ser al cent per cent i per tant, el que hem fet
enguany és canviar el sistema. Vol dir això, garantit, que al cent
per cent donarem totes les subvencions? Depèn també de la gent
que les demani, de si després executa els seus projectes. Depèn
que no ens passin coses com les de l’Ajuntament d’Inca que ha
perdut la subvenció i que els doblers se’ls ha duit la caixa
central i que ara han presentat un recurs -i no sé què passarà
perquè jo no els resolc-, però si al final aquest recurs es resol de
manera positiva haurem d’agafar els doblers dels que tenim
enguany i llevar-los a altres ajuntaments. Així funcionen vostès.

Per tant, miri només em queda dir-li que, més o manco,
entenc que hem executat els pressuposts dins una normalitat
administrativa normal i en un any de crisi ja li he explicat les
dificultats que hi ha. També em compromet -em compromet- a
revisar amb què podem haver fallat perquè enguany no ens passi
el mateix. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència de l’Hble. Consellera i dels seus
acompanyants. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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