
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 22
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Josep Maria Costa i Serra

Sessió celebrada dia 7 de maig del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENCES:

1) RGE núm. 4890/09, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre el Pla de desenvolupament rural. 270

2) RGE núm. 6672/09, 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 de les direccions
generals de Promoció Industrial i d'Energia. 276



270 ECONOMIA / Núm. 22 / 7 de maig del 2009 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tothom. Senyores i senyors diputats, si els pareix
bé, començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaríem
si es produeixen substitucions.

Sí, digui?

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president. Isabel Llinàs substitueix Joan Flaquer.

1) Compareixença RGE núm. 4890/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre
el Pla de desenvolupament rural.

Passam, a continuació, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la compareixença RGE núm. 4890, de la
Consellera d’Agricultura i Pesca, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el Pla de
desenvolupament rural.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca, Sra.
Mercè Amer i Riera, acompanyada pel Sr. Fernando Pozuelo
Mayordomo, secretari general; pel Sr. Antoni Perelló Roig,
director general de Desenvolupament Rural; per la Sra. Maria
Francisca Parets Amengual, gerent de FOGAIBA, i pel Sr.
Francisco Blasco Querol, cap de Gabinet.

Agrair-los a tots la seva presència en aquesta cambra i té la
paraula l’Hble. Consellera per fer una exposició oral, sense
limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Comparesc avui en aquesta Comissió d’Economia del
Parlament de les Illes Balears per informar, tal com ha demanat
el Grup Parlamentari Popular, del desenvolupament del
programa de desenvolupament rural.

En primer lloc, voldria recordar la importància que té aquest
programa de desenvolupament rural 2007-2013 per a les Illes
Balears i que s’aprovà el passat 23 de maig del 2008 per part de
la Comissió Europea. I voldria fer un repàs a la complicada
tramitació que ha tengut i de l’estat en què es trobava el PDR en
començar aquesta legislatura, fet que ha provocat que les Illes
Balears hagin estat una de les darreres comunitats autònomes a
tenir aprovat el PDR.

Efectivament, el passat 23 de setembre de l’any 2007, es va
aprovar la memòria mediambiental, com molt bé sabeu; és un
tràmit imprescindible perquè el PDR pugui continuar la seva
tramitació i el fet que aquest estudi d’impacte ambiental no
s’hagués presentat durant la legislatura passada ni s’hagués
presentat aquest programa al ministeri o a la Comissió Europea
va provocar, òbviament, un retard considerable en l’aprovació
del PDR, que va fer, entre d’altres coses, inviable convocar el
gruix de les ajudes durant l’any 2007.

Per sort, la tramitació va ser molt ràpida, en poc més de set
mesos ja teníem aprovat el PDR quan la mitjana de la resta de
comunitats autònomes és entorn dels vuit mesos i mig. Dir que
és un programa, entenc jo, de desenvolupament rural que suposa
una inversió molt important, una inversió de l’administració
important, són 174 milions d’euros, un 25% més que l’anterior
període del 2000-2006, i això fa possible que el sector agrari i
ramader de les nostres illes pugui invertir aquests propers anys
més de 300 milions d’euros.

De forma molt resumida, la despesa pública la podem
distribuir en els eixos següents: l’eix 1 són inversions agràries,
són 75.650.000 euros; l’eix 2, inversions agroambientals,
86.975.000 euros; l’eix 3, inversions del programa LEADER,
són 10.074.000 euros; despeses del grup local, eix 4, són
1.775.000 euros, el que fa un total de despesa pública de més de
174 milions d’euros, com tots vostès coneixen.

D’altra banda, també voldria deixar ben clar que en les
circumstàncies que es va donar la tramitació, la major part de
les ajudes del 2007 va ser redistribuïda en les anualitats del
2008-2010 i per tant no es va perdre cap aportació de fons
públic al programa. Tot i això, el fet que el PDR es trobàs el
mes de juliol del 2007 sense presentar ni al ministeri ni a la
Comissió Europea no ha impedit que aquest govern ja convocàs,
aprovar amb bases reguladores algunes línies del PDR, com són
les indemnitzacions compensatòries per a zones desfavorides,
per valor de mig milió d’euros.

Durant l’any 2008 el PDR s’ha començat a desplegar ja amb
força, donant prioritat als eixos 1 i 2, eixos fonamentalment
inversors que permeten al sector agrari modernitzar-se, millorar
la competitivitat en qualitat i en sostenibilitat. Principalment
hem volgut potenciar les línies d’ajudes que es refereixen a
instalAlació de joves agricultors; a modernització de les
explotacions agràries; augment del valor afegit dels productes
agrícoles; mesures de caràcter agroambiental; indemnitzacions
compensatòries per a zones desfavorides o també inversions
agràries no productives.

Aquestes línies a què he fet esment representen més del 50%
del conjunt del PDR. I vos he de dir, a més, que vista la gran
acceptació que han tengut entre el sector i la forta demanda,
crec que ens hem de mostrar satisfets d’haver apostat per
prioritzar aquestes línies que he esmentat.

En concret, la convocatòria del 2008 per a instalAlació de
joves agricultors, ha suposat una ajuda pública d’1,7 milions
d’euros, amb 57 expedients aprovats, 57 joves apuntats, línia de
joves agricultors. El 2009 també ja tenim la convocatòria feta,
ja hi ha les peticions i són 54 persones, 54 joves que han
demanat una ajuda d’1,3 milions d’euros.

És important destacar el fet que aquesta línia d’ajudes aporta
a cada jove agricultor fins a un màxim de 39.000 euros per
solAlicitant. Per tant, suposa en molts casos els cent per cent de
la inversió que realitza per aquesta activitat. I evidentment
també és important remarcar que s’ha doblat l’aportació en
relació amb l’anterior Pla de desenvolupament rural, que eren
només 20.000 euros. Els joves, sense dubtes, entenem que és
una aposta de futur i és per això que hem donat prioritat a
aquesta línia i es farà, evidentment, amb convocatòria anual i
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farem, vos he de dir, tots els esforços que calguin per atendre,
per respondre les solAlicituds.

Sense dubte, també s’ha fet un esforç important per atendre
la gran demanda dels pagesos i ramaders per a una línia d’ajut,
també important, com és la de modernització d’explotacions;
ajudes per fomentar modernització, millorar-ne el rendiment
global i avançar en tècniques de producció; per tant, construir
o millorar immobles, adquirir maquinària, adaptar les
instalAlacions, estalvi energètic, introduir millores que
incorporen energies renovables, etcètera.

Amb un import previst de poc més d’1 milió d’euros davant
l’allau de solAlicituds, hem ampliat la convocatòria fins a 13,7
milions d’euros l’any 2008. Fixau-vos que hi va haver més de
500 solAlicituds. I hem tret, vos he de dir, ja la convocatòria de
l’any 2009, amb un import d’1,3 milions d’euros. Això significa
que d’aquesta línia de modernització d’explotacions només en
dos anys ja tenim executat per un import d’un 71% de tot el
període del PDR, per a aquesta línia.

Crec que, a més, això demostra dues coses molt importants
i que vull remarcar: primer, que tenim un sector que vol invertir,
que és viu i dinàmic, fins i tot amb una situació econòmica com
la que actualment patim, un sector que a l’any 2008 vol invertir
més de 30 milions d’euros. I segon, que aquest govern també
aposta per ells i malgrat les dificultats econòmiques hi dóna
resposta.

Una altra línia important també que voldria destacar és
aquesta destinada a fomentar el valor afegit dels productes
agraris. També en aquest cas hem augmentat des de poc més d’1
milió d’euros, que corresponia a l’any 2008, fins a 8,4 milions
d’euros per fer front a la forta demanda del sector, que en amb
aquesta ajuda pensa invertir els propers anys més de 22 milions
d’euros. I vull remarcar també que aquest esforç suposa haver
executat prop del 485 del que correspon a tot el període del
PDR dins aquesta línia de valor afegit. Tot plegat, per millorar
les explotacions en el sentit ambiental, tecnològic i de seguretat
i qualitat, de transformació i comercialització dels productes
agraris. En aquest sentit, hem atès peticions de tot tipus:
instalAlacions de nova maquinària de transformació, envasament,
de refrigeració, de recolAlecció, etcètera.

Aquestes tres línies a què he fet esment i que he detallat fins
ara, joves agricultors, modernització d’explotacions i valor
afegit, formen el gruix de l’eix 1 del Programa de
desenvolupament rural; un ajut on s’hi dediquen prop de 76
milions d’euros de despesa pública per al sector agrari i ramader
d’aquestes illes, 76 milions d’euros dels quals només en un any
n’hem executat un 42,5%, per donar resposta a un sector que,
com dic, demana suport per fer precisament aquestes inversions.
Això sense dubte és una bona prova que el sector agrari,
insistesc, és viu i que a més aquest govern prioritza les ajudes
que incentivin la inversió i que incentivin, en definitiva,
l’activitat econòmica.

També l’eix 2, del Programa de desenvolupament rural, s’ha
desenvolupat òptimament durant aquest any. Voldria fer
especial esment en aquest cas a la línia d’indemnitzacions
compensatòries per a zones desfavorides, de la qual ja n’hem
tret tres convocatòries, 2007, 2008 i 2009, amb un import
convocat d’1,2 milions d’euros.

També és important destacar, sense dubtes, el paquet de
línies agroambientals, de les quals s’ha convocat per un import
d’11,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un 77% del total del
període PDR per a aquesta línia.

En definitiva, aquest gruix del programa del PDR, dos eixos
que suposen un 90% de la despesa pública per al sector agrari
en els propers anys i dels quals en només un any ja hem
executat més d’un 40%. Crec que el resultat del desplegament
del PDR 2007-2013 en aquest primer any de posada en marxa
és evident: vàrem elaborar un ajut amb una màxima dotació
permesa de 75 milions, pensant en la prioritat d’activar el
sector, de facilitar la inversió, d’ajudar la modernització i
sobretot la resposta ha estat contundent. El sector agrari i
ramader de les Illes Balears ha demanat entre el 2008 i 2009
ajudes per invertir prop de 60 milions d’euros a millorar les
seves explotacions, a fer-les més competitives i incorporar-hi
joves, i el Govern entenem que ha donat resposta posant-hi
gairebé la meitat d’aquesta dotació en ajuda pública a través
d’aquest Programa de desenvolupament rural.

Pens que això és una gran notícia, que només un any
haguem executat bona part del previst en aquests anys, i això
vol dir que tenim un sector altament dinàmic i que el Govern,
com no pot ser d’altra manera, li fa costat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Ara formalment s’hauria
de procedir a la suspensió de 45 minuts, entenc que podem
seguir, si els portaveus ho troben oportú. I té la paraula, per un
temps màxim de deu minuts, el portaveu del Partit Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera agraeix que
vengui a aquesta casa per explicar-nos un projecte, un pla tan
important com és el Pla de desenvolupament rural de les Illes
Balears i començant o seguint les seves explicacions se
m’ocorre un comentari sobre la seva observació del retard,
ningú encara no li havia dit res, però del retard en haver aprovat
aquest Pla de desenvolupament rural, vostè comentava que el
juliol no s’havia presentat res a les instàncies, o sigui al
ministeri, per poder remetre ja cap a BrusselAles la tramitació, i
possiblement en el mes de juliol sigui cert, però vostè sap que
el document estava acabat i llest per ser enviat. I evidentment
estava bé i crec que és una mostra de cortesia, que no sempre es
produeix, que havent d’entrar un nou govern sigui aquest govern
qui enviï aquest document, perquè si ho considera adequat ho
faci propi.
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Dic això perquè la conselleria que vostè presideix va decidir
no fer-lo propi i el va modificar, i això va significar un retard de
diversos mesos. Ha oblidat comentar-ho, possiblement si
s’hagués enviat aquest document no s’hagués pogut rectificar,
però s’hagués aprovat més ràpidament.

Jo crec que, a més, és important no només parlar de la
inversió pública, perquè clar, parlament que ha de tenir una
inversió pública de 174 milions d’euros, però és que n’hi ha més
que són de l’activitat privada; és a dir, el sector privat n’aporta
molts més. Per tant, crec que també és bo ressaltar que és el
sector privat el que realment s’estira i fa una inversió important.
I a més és bo, crec que és molt bo que el sector hagi respost amb
una allau de solAlicituds a les línies allà on s’han permès; i dic
això perquè, jo sobre els plans sí, li vull només fer un comentari,
llavors entrarem una miqueta en les línies; miri, la Unió
Europea preveu que hi pugui haver mesures del PDR que,
respectant les condicions que estableixen les respectives
directives sobre la matèria, siguin finançades exclusivament per
l’administració de l’estat membre, és a dir, per l’estat espanyol
o pel Ministeri de, bé, ara és de medi de moltes coses i entre
elles Agricultura i també la Conselleria d’Agricultura.

En el document, a la proposta que s’estava fent a l’anterior
Govern, emparant-se precisament en aquesta possibilitat, el
Govern de les Illes Balears tenia pactat amb en aquell moment
Ministeri d’Agricultura una quantitat de 75,6 milions d’euros,
per preveure-ho sobretot en línies agroambientals i d’altre caire
i sobretot per compensar també el fet de la insularitat, doncs una
aportació afegida a aquests 300 i busques milions d’euros, que
és en total, o 176 crec que són, 176 milions d’euros de
l’administració pública en general, tenia previst que entre el
ministeri, que posaria 60,5 milions d’euros, i la Conselleria
d’Agricultura, que en posaria 15,1, afegir una partida, que en
total són 75,6 milions d’euros, que seria finançada amb inversió
pública pròpia de l’estat membre. Aquesta partida ha
desaparegut, quan dic que ha desaparegut, no consta. És més, en
el PDR es diu, textualment, que el PDR de Balear no posseeix
cofinançament públic addicional; és a dir, no hi ha aportació
addicional amb fons propis per una sèrie de mesures que es
poden establir i que no s’han fet.

M’agradaria, Sra. Consellera, saber per què han perdut, per
què han perdut o per què no han fet, que no és el mateix, per què
no han dut endavant aquesta línia, entre d’altres raons perquè,
clar, si a aquests 176 n’hi afegim 75 són un parell més de
milions d’euros que els primers que ha dit vostè, serien 300 i
busques.

Per altra banda, hi ha una qüestió que nosaltres no acabam
d’entendre, que és el desenvolupament irregular dels eixos i les
mesures, l’eix 3 encara no s’ha desenvolupat, no ha sortit ni una
sola ordre, bé, tal vegada ha sortit i jo no l’he advertida, però no
ha sortit que jo sàpiga cap ordre de cap mesures ni cap
convocatòria d’ajudes de l’eix 3. Tenguem en compte que el pla
comença el 2007 i acabarà en el 2013, per tant aquest eix que
realment es dirigeix a diversificació econòmica dins el món
rural i tenint en compte també, la veritat, és que amb una
situació econòmica com la que ens trobam, on si bé hi ha ganes
del sector de realitzar activitats i d’invertir, si el Govern pot
posar duros i no els posa, doncs és un endarreriment.

Per l’altra banda, fins on jo sé, resulta que dels diferents
eixos, per exemple a les convocatòries d’enguany ens troba que
amb l’eix 1 doncs només hi ha, de les dotze o tretze línies que
hi ha només han tret convocatòries per a dues, que serien
instalAlació de joves agricultors i modernització d’explotacions
agràries, per al 2009. Almenys això és el que diu la pàgina web
de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

De l’eix 2, això em referia a l’eix 1, de l’eix 2, que són
ajudes agroambientals, en queden cinc línies, que les hi puc dir,
pendents de treure convocatòria d’ajuda per al 2009. Clar,
home, veient l’interès que té la ciutadania, deixar tantes línies
sense convocatòria d’ajudes, potser doncs possiblement una
qüestió que afecti durament la possibilitat d’execució d’aquest
projecte i sobretot les aspiracions dels empresaris del sector
agrari o ramader.

Per altra banda, veiem també, Sra. Consellera, que a les
ordres, a les convocatòries d’ajudes, se segueix el sistema, a
l’hora d’aprovar l’import o el percentatge de la subvenció, del
que se sol denominar concurrència competitiva. És a dir,
s’estableix una puntuació, uns criteris de prioritat que té la
conselleria de manera que els particulars, a la vista del
compliment d’aquestes prioritats, tenen més o manco import de
subvenció. 

Hi ha una cosa que és molt curiosa, si un compara les
diferents prioritats a les diferents puntuacions de les diferents
ordres del mateix eix es troba que els criteris són completament
diferents, per complet. Fins i tot, li diré més, a la majoria dels
casos, llevat dels joves agricultors...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Diputat, li demanaria que anàs acabant perquè
el president s’ha despistat i ja du de més cinc minuts del temps
que li corresponia.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, acabaré tot d’una i no li recriminaré mica
aquesta distracció, però ni mica... Ara m’ha distret a mi...
Estàvem, Sra. Consellera, que els diferents sistemes de prioritat,
és a dir, la concurrència que s’estableix, la puntuació que
s’estableix perjudica fins i tot els agricultors professionals.

Finalment, ja que m’he excedit i acab tot d’una, Sr.
President. Sr. Consellera, ha dit que s’ha executat un 40 i
busques per cent de les línies, li demano: s’ha executat?
Executat, què vol dir, que hem presentat ajudes, que s’han
resolt, que s’han aprovat o que s’han pagat? Perquè, és clar,
d’haver-se presentat les ajudes a haver-se pagat hi ha una
diferència molt grossa i és clar, fins a on sé, Sra. Consellera,
resulta que les línies d’ajuda obertes el 2007 per increment per
valor afegit dels productes agrícoles, a PIME, és a dir, a
indústries agrícoles, encara avui, les ajudes del 2007 encara no
s’han pagat. És clar, que em digui que s’han executat,
m’agradaria que aclarís si s’ha pagat o no s’ha pagat i quan. 

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
presència de la consellera d’Agricultura i del seu equip.
Simplement, vull manifestar en primer lloc l’agraïment per la
informació que se’ns ha donat per part de la consellera quant al
desenvolupament del Pla de desenvolupament rural i dir que
pensam que efectivament, una cosa és que estigui pagat o no,
però creim que el percentatge d’execució que es du del Pla de
desenvolupament rural és adequat tenint en compte que és un
pla per a una sèrie d’anys i, tot cas això sí, és una qüestió que ja
vaig reiterar en una anterior ocasió per a un altre tema, sí que
hem de demanar aquesta agilitació dels pagaments que tant
necessita el sector. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Garcías i Simón.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair com els portaveus
anteriors la presència de la consellera i del seu equip i
l’explicació que ha donat sobre el desenvolupament del
Programa desenvolupament rural de les Illes Balears 2007-2013
a petició del Partit Popular. Crec que l’exposició cronològica
dels fets i detallada de les mesures i dels eixos d’aquest
programa parlen per si mateixes. 

Quant a la dinàmica que segueix el sector, no és el primer
PDR que està en funcionament a la comunitat, hi ha hagut
programes de desenvolupament rural anteriors, com una de les
grans mesures de la política agrària comunitària i de l’ajuda i
fons d’aquesta al sector agrari i en aquesta dinàmica està el
sector. És a dir, si un cas, hem de lamentar que sigui suficient el
PDR per dinamitzar més el sector i per rejovenir més el sector,
si bé és important destacar l’important esforç que es fa quant al
que és la incorporació de joves i quant al que és la
modernització d’explotacions que és el que realment donarà
sentit i futur al nostre sector. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té ara la paraula l’Hble. Sr.
Consellera, per temps ilAlimitat.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
aniré en el mateix ordre que vostès han exposat i també, per
tant, en l’ordre d’intervencions.

Sí que he parlat de retard en l’aprovació perquè no és només
un retard que és important i que moltes comunitats ja tenien
aprovat a principi d’any. Li demanaria al representant del Partit
Popular, què feien al primer semestre del 2007? Perquè moltes
comunitats ens anaven endavant i ho haguéssim pogut tenir
aprovat i nosaltres no només no ho teníem aprovat, sinó que
havia de passat tot l’informe medi ambiental. També una altra
cosa important, i a la qual nosaltres també li donam aquesta
importància és escoltar el sector. No havien tengut en compte
els suggeriments, les alAlegacions que havia fet el sector i això,
consideràvem que era important introduir-ho. No és només un
retard, no és només modificar, teníem tots l’interès perquè el
sector ho necessita i ens ho està demostrat, perquè aquí hi ha la
resposta. 

Per tant, tan aviat com va ser possible vàrem agilitar primer
per donar resposta i segona per tenir tota la tramitació. Per això
dic, què feien el primer semestre del 2007, Sr. Cardona? Què
feien per no tenir-lo aprovat, com ja altres comunitats ho havien
fet, essent tan important?

Després es referia vostè als 174 milions d’euros. Li parl de
174 milions d’euros en aquest període, que és administració
pública, parlam d’Unió Europea, ministeri i Govern de les Illes
Balears. Què hi ha aquí? A més, hem de tenir molt present les
aportacions de les inversions privades que també hi
contribueixen. Per tant, això vol dir que el sector en aquest
període, el sector agrari, el món rural invertirà 300 milions
d’euros perquè parlam de 174 més aquests 126 aproximadament
que és la part d’inversió privada. Per tant, fan un total
d’inversions al sector de 300 milions d’euros, de més de 300
milions d’euros. Crec que n’havíem parlat en una altra ocasió.

Hi ha alguna línia sobre la qual vostè feia esment, de dir si
en alguna línia cobrim una part més important. Sí, per exemple
amb els joves cobrim pràcticament el cent per cent de les
inversions; cobrim pràcticament el cent per cent de les
inversions en gran part i això crec que és important, que
tenguem aquestes xifres de quasi 60 pagesos l’any passat i que
enguany ja en tenguem 50 i busques, crec que és important per
dinamitzar també el sector.

Em parlava d’un conveni de 70... em parlava que
l’administració... uns 75 milions, això no figurava per enlloc,
aquests 75 milions. Sí que figurava, Sr. Cardona, i això ho
record bé perquè ja el mateix estiu ens hi vàrem posar a
treballar, sí que figurava un conveni, que el mantenim, de 48
milions d’euros on hi ha una aportació perquè aquí no hi ha
aportació de l’Unió Europea, sí que hi ha aportació del ministeri
i aportació de la comunitat autònoma. Aquest figura dins els 174
milions d’euros que..., així com estava previst abans, no 75 en
cap moment, perquè això sí que ho he mantingut i ho record
aquest mateix estiu, que havia parlat amb el secretari d’Estat, el
Sr. Puxeu, per recordar aquest conveni, però repetesc es tractava
de 48 milions dels quals hi havia el compromís 39 del ministeri,
llavors encara era MAPA, i de 9 la CAIB.
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Em parlava dels eixos 3 i 4. Sí, efectivament, vostè es
refereix als eixos 3 i 4 que són els projectes Leader i el cost
també del funcionament del grup Leader. Primer de tot -i això
està ben clar dins el Pla de desenvolupament rural- es preveu,
dins els dos primer anys, que comencin a funcionar. Nosaltres
encara no hem completat el primer any i ja els tenim enllestits.
Per tant, el grup Leader entenem que és important, que s’han
inclòs ara a més dins aquest Pla de desenvolupament rural i s’ha
de compaginar per tant tot el que és la filosofia Leader,
importantíssim per aquest efecte dinamitzador, aquestes petites
inversions per tot arreu que entenem que és important i és una
bona iniciativa, ara s’han d’incloure dins els PDR.

Repetesc el PDR preveu que el Leader es constitueixin i
s’activin dins els dos primers anys de l’aprovació del programa.
Per tant, els he de dir que en relació amb aquest tema, en aquest
moment, ja tenim els acords amb els grups Leader per
seleccionar-los per posar en marxa tot el procés que pot durar
uns pocs mesos, res més. Per tant, ja no es perd cap doblers i per
tant, també ja ho tenim en marxa perquè -insistesc- els Leader
és un bon exemple d’aquestes iniciatives que tenen un efecte
multiplicador, dinamitzador a tot arreu del territori i ara ja hem
fet la feina i -ja dic- en pocs mesos ja tendrem en marxa tot
aquest procés. 

Executat. Què volem dir amb “executat”? És evident que
quan feim una convocatòria no és automàtic que es pugui fer la
inversió. Per tant, sí que és important tot el que significa aquesta
activitat del que parlava ja, aquesta quantitat important, aquesta
demanda important d’inversions, aquestes petites inversions que
activen també tot arreu. Ens referim al que s’ha pagat i al que ja
s’ha convocat. Per tant, que ja està en marxa, pagat i convocat.
Per tant, què vol dir això? Que ja és un referent perquè vol dir
que ja està en marxa. Per tant, significa activitat per al sector,
parlam d’executar -repetesc, sí, sí- pagat i convocat.

Bé, en relació amb els diputats, Sr. Barceló, també vull
agrair i expressar la satisfacció, crec que aquest programa de
desenvolupament rural és importantíssim per al sector, com deia
abans, és que, durant tot aquest període signifiqui 300 milions
d’inversió vol dir que incentivam des de l’Administració
pública, incentivam també activar aquest sector. Un sector que
pateix una crisi que no és just d’ara, sinó que ve de molt enrere
i que per tant, tan de bo tot el que significa activar, donar
viabilitat a les explotacions, modernitzar, que arribi bé aquest
producte al comerç és una manera de dinamitzar i és una manera
d’assegurar futur. 

Aquest programa de desenvolupament, entenc que compleix
aquests objectius, per tant, hem d’estar satisfets i és veritat que
-com deia el Sr. Garcías- també s’havia produït altres anys, però
tant de bo com ara, amb aquests eixos que he expressat que han
tengut molt bona resposta pel sector, ens ajudin a poder donar
més sortides, més solucions en un moment especialment
complicat, un moment de crisi, no? I agilitat, evidentment també
ho compartim. Sempre ha estat un objectiu no només de la
nostra administració, sempre que n’hem parlat amb el ministeri,
agilitar al màxim per facilitar també als pagesos, als ramaders,
tota la tramitació de les ajudes, és un objectiu compartit. 

Evidentment també, així com expressava el Sr. Garcías,
sobre la dinàmica del sector, crec que és importantíssim en
aquests moments, el sector, poder des de l’Administració estirar
també en aquest sentit, activar, fer explotacions més
competitives, més viables i quan tenim aquesta bona resposta en
aquests temes, com el de modernització, com el del valor afegit,
crec que hem d’estar satisfets que ens mostri que és un sector
viu, dinàmic i que va també en aquest sentit. Ja dic, aquesta línia
de joves, estic especialment satisfeta que... perquè ens expliquen
a més quina activitat volen fer en aquests moment. 

Per tant van encaminades a explotacions viables, a assegurar
la rendibilitat i el futur d’aquestes explotacions i el mateix quan
tenim aquesta línia de l’any passat de modernització més de 500
expedients, crec que és importantíssim, més de 500 expedients
que hem estat capaços de donar una resposta, això vol dir també
invertir per assegurar futur. Vol dir gent que vol consolidar i
que vol continuar fora vila, això entenc que és molt important,
tant joves com modernització, també és un dels que
completarien aquests tres que consider important de valor afegit,
que donen resposta i en aquest moments especialment crec que
és important destacar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. El Grup Popular vol
intervenir? Té la paraula el Sr...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo, a la Sra. Consellera, també li
donaré explicacions ja que me les demana.

Miri, durant els sis mesos, no durant els sis mesos del primer
semestre de l’any 2007, sinó que des del 2005 al 2007 es va
treballar a preparar un esborrany del Pla de desenvolupament
rural. Aquest esborrany va ser discutit a Madrid, va ser discutit
amb representants de l’Unió Europea, aquest esborrany també
es va discutir amb el sector i estava a punt de ser, es va deixar
a punt per ser aprovat pel Govern que va entrar. 

El Govern que va entrar s’ho va voler repensar, cosa que és
legítim, i va estar un parell de mesos discutint sobre el mateix
i modificant petites coses, però des del primer semestre ja li dic
que estava el text fet. Si vostè no el té, tal vegada si el demana
als seus serveis li faran arribar, però li assegur que aquesta feina
estava feta, però seguirem amb el tema de fons del PDR.
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Vegem, Sra. Consellera, li dic que el maig, juny del 2007 al
Ministeri d’Agricultura -i crec que a la Conselleria també- hi
havia els protocols per firmar perquè estaven en procés d’estudi
jurídic per ser aprovats, d’un protocol o un acord o un conveni
per import de 75,6 milions d’euros que era per a finançament
pública addicional a l’actual PDR. Això hagués significat passar
de 176 milions a 236 milions d’aportació pública, hi hauria una
part important que significaria anar a càrrec exclusiu del
ministeri i de la conselleria. Això existeix i no s’ha fet perquè
s’ha pres la decisió de fer-ho d’una altra manera, però no
formen part dels 176 que estaven compromesos o que estaven
aclarits d’abans.

A més d’això hi ha una cosa que m’ha sorprès una mica,
Sra. Consellera i és que quan li demano “executat”, què
significa? Em diu que és “pagat i convocat”. A veure, dins el
procés administratiu per pagar una subvenció encara no sé quina
és la fase convocat. Tal vegada vostè m’ho mostrarà, però no
discutirem ara de processos administratius. 

Digui’m què significa convocat i quants de sous s’han pagat,
línia per línia -quants de sous s’han pagat-; quants se n’han
demanat i quants se n’han pagat; quines ajudes s’han aprovat i
quines s’han denegat i digui’m la fase convocada aquesta quants
de sous té, amb quants de sous està convocada. Perquè és clar,
dir que s’ha executat i simplement -que és el que em tem que
vostè m’explicarà- dir que han obert la línia de convocatòria
d’ajudes, si això vol dir que la simple convocatòria d’ajudes és
executar el PDR, Sra. Consellera, això no és acceptable! 

Si em diu que hi ha una reserva de crèdit per valor del 40%
de... No, la convocatòria, Sra. Consellera, vostè no em reserva
el crèdit per a l’ajuda determinada. Vostè té una partida al
pressupost, però no em digui que això sigui executar ajuda. No
em digui que això sigui executar el PDR. Digui’m quant ha
pagat als pagesos, quant, s’han pagat les ajudes de l’eix 1, les
línies 1, 2, 3 que és augment del valor afegit dels productes
agrícoles a PIMES. S’han pagat les ajudes del 2007? Quant?
Quina quantitat i amb quina data? 

Sra. Consellera, em sembla molt bé que vostè ens expliqui
les coses, però no ens ha de confondre. No ha de venir aquí a
confondre la gent, eh? Convocat vol dir que està la línia oberta
i que poden presentar subvencions. No hi ha ni un duro
executat. Executat vol dir pagat i les notícies que tenc és que les
ajudes del 2007 encara no s’han pagat. És clar..., idò per tant, no
s’han executat. 

Respecte d’això, veim, Sra. Consellera, no sé si és perquè no
s’han obert les altres línies o perquè realment el sector té unes
prioritats, que crec que està bé i que les hem de respectar, és
clar, hi ha una sèrie de línies que tenen moltes solAlicituds i les
altres sembla ser que no en tenen. Si això és així, podríem
trobar-nos en la situació que aquestes línies tal vegada no
cobreixen les expectatives i tenguem fons excedents a aquestes
línies. Si no m’equivoc és perfectament possible passar dins el
mateix eix sous d’una línia a l’altra per cobrir l’accés a un lloc
i... l’excés de solAlicitud d’un lloc i per tant, el dèficit d’aquesta
línia, però en cas que tenguem un eix que no tengui una
demanda com la contemplada, és a dir, que tenguem excedents
econòmics a un eix i a l’altre hi hagi dèficit, es podrà passar?,
es podrà cobrir el dèficit d’aquest eix amb els fons de l’altre? Si

això no és així, hi haurà fons propis de la conselleria que
cobreixin aquesta sobredemanda? 

Una altra qüestió, evidentment com que això és una previsió
a cinc o sis anys, hi ha previsions pressupostàries... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sr. President, perquè aquesta és la darrera
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Té trenta segons.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies. Hi ha previsions pressupostàries per cobrir i
garantir la cobertura de totes i cada una d’aquestes línies i els
pagesos tendran sous suficients per a les ajudes que demanen?
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Sra.
Consellera per tancar el debat.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
vegem si podem comentar tots aquells punts als quals ha fet
esment el Sr. Cardona. Vostè insisteix en la resposta en el retard
de l’aprovació del PDR. Li vull recordar i li vull insistir també
que l’informe d’impacte ambiental no estava fet. No estava fet.
Per tant, és un requisit imprescindible per poder-lo presentar a
la Comissió Europea i evidentment abans al ministeri. Per tant,
un requisit previ, que és el que es va haver de fer. 

Després, insisteix també en aquestes línies d’ajuts. Li he de
dir i repetir que no figuraven en cap moment aquests 75, 6
milions d’euros, figuraven 48 milions on hi havia -repetesc- una
aportació del ministeri de 39 i 9 de la CAB. Això és el que hem
mantingut i això és també allò a què s’han compromès i que de
fet ja tenim un conveni aprovat, vàrem tenir aquesta setmana
passada la comissió de seguiment amb el ministeri. Per tant
també el ministeri dóna resposta a aquests acords.

I després vostè diu “i quan s’ha pagat?”. Jo li ho he explicat
exactament quan em referia a executat i en quins termes m’hi
referia. Jo li vull recordar que les ajudes no es fan efectives fins
que -i això ho sap perfectament- fins que s’han acabat les
inversions. Tots els projectes solen tenir un termini de 18 mesos
d’execució i normalment, les peticions, les solen demanar. Per
tant...
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Li recordaré una altra cosa, miri, una altra cosa li recordaré:
vostè se’n recorda del provacum?, se’n recorda del provacum de
la legislatura passada? Un any. Sap quants d’expedients varen
pagar, que vostè em demana tant?, sap quants d’expedients
varen pagar en un any?, perquè els hem hagut de pagar en gran
part nosaltres. La legislatura passada se’n va pagar un, un. Bé,
què li vull dir?, que hi ha unes inversions i que necessiten un
termini, i entenem que des de l’Administració hem de facilitar
que es pugui primer fer la convocatòria i que després tenguin el
temps suficient per a aquestes inversions, i quan s’han
completat pagar-les. 

Per tant, i després just per concretar jo li vull dir, i ja
concretarem més, que m’he referit a la importància d’aquestes
tres línies, de joves, de modernització i d’augment de valor
afegit. 

També li he de comentar una cosa, i no vull deixar de
comentar-li perquè potser ja en altres ocasions hi hem fet
menció, que hi ha una línia que és ben vera que ens hem
endarrerit: valor afegit. Però per què ens hem endarrerit?,
perquè hi ha hagut moltes peticions, molta inversió en relació
amb el que havíem previst. Però estic satisfeta per una qüestió
molt clara: és ben vera que ens hem endarrerit, però és ben vera
que hem donat resposta a tots, hem donat resposta a tots. I ens
ha demostrat una altra cosa: que el sector està disposat a fer
aquestes inversions i per tot arreu, perquè jo he parlat amb
molta gent d’aquesta que havia demanat valor afegit quan em
demanava quan les pagarem, i en aquest sentit li he de dir que
entre aquesta consellera que li parla, el conseller d’Hisenda i el
president hem donat resposta a tot. Per això hem augmentat tant
l’aportació de l’Administració i per tant poder avançar en
aquesta línia una quantitat molt important i donar resposta a
aquestes inversions en un moment com aquest. I jo estic
satisfeta per això. És ben vera que ens hem endarrerit però el
sector ha sabut perquè, perquè hem aconseguit el crèdit suficient
i hem donat resposta i hem solucionat aquest tema.

Bé, i just per poder-li concretar més, jo li he dit que dins
aquesta línia de joves, de modernització i d’augment de valor
afegit hi ha hagut una quantitat important. Hem pagat més de
5,8 milions d’euros, hem convocat més de 26 milions d’euros,
i el total del PDR dins aquest període en aquestes tres línies
estan prevists uns 61 milions. Per tant és un avanç, entenc jo,
important en aquest sentit perquè són inversions que ja es
comencen a realitzar i per tant s’activa l’economia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Abans de passar al pròxim
punt, que és la compareixença..., una nova compareixença,
aprofitarem per acomiadar-los i agrair-los la seva presència, al
seu equip, en aquesta comissió.

2) Compareixença RGE núm. 6672/09, 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 de
les direccions generals de Promoció Industrial i d'Energia.

A continuació, senyors diputats, -pregaria una mica de
silenci- passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença RGE núm. 6672/09 de la consellera
de Comerç, Indústria i Energia, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Economia adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el grau de
compliment dels pressuposts de les direccions generals de
Promoció Industrial i d’Energia.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr.
Sebastià Reixach, secretari general tècnic, que no hi és, però ara
vendrà; pe Sr. Antoni Femenias, director general de Promoció
Industrial; per la Sra. Magdalena Tugores, directora general
d’Energia; pel Sr. Joan Ferrà, assessor; i pel Sr. Josep Lendínez,
cap de Gabinet. Els agraïm a tots la seva presència aquí avui.

I sense més, té la paraula la Sra. Francesca Vives i Amer per
fer l’exposició oral sense limitació de temps.

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

Molt bon dia. No es preocupin, ho faré el més ràpidament
possible perquè som conscient de l’horari. Per tant, molt agraïda
per ser aquí per explicar l’execució dels pressuposts de les
direccions generals de Promoció Industrial i Energia durant
l’exercici 2008. Si els sembla bé, ho anirem desglossant per
capítols. 

I començarem per la Direcció General de Promoció
Industrial. En aquest cas en el capítol 1 de personal, s’han
executat 413.221 euros dels 437.427 pressuposts, la qual cosa
suposa un 94,55%. En el capítol 2, béns corrents, s’han executat
18.202 euros, dels 20.609 pressuposts, la qual cosa suposa un
88,32%. En el capítol 4 de transferències s’han executat
4.656.280 euros dels 4.670.032 pressupostats, la qual cosa
suposa un 99,71%. En el capítol 6 d’inversions s’han executat
15.811 euros dels 40.290 pressupostats, la qual cosa suposa un
30,56%, però en aquest cas és per a estudis, programes nous
informàtics i, per tant, hem utilitzat el que hem hagut de
menester. En el capítol 7 de transferències de capital s’han
executat 11.836.397 euros dels 14.972.798 pressupostats, la qual
cosa suposa un 79,5%. Aquest és el capítol de subvencions.
Quant al còmput global, s’han executat 16.939.359 dels
20.151.412 pressuposts, la qual cosa suposa un 84,6%.

Cal dir que en aquest pressupost hi ha compromès, així i tot,
el 95,3% de capital, tenint especial atenció al capítol 7, que com
he dit és de subvencions, allà on s’ha compromès el 93,79%.
Per tant, aquesta és la quantitat que s’havia de pagar, el que
passa és que en part no s’ha executat perquè no s’han presentat
els projectes. Amb tot això, cal remarcar que l’estat d’execució
es troba perfectament dins la normalitat i que les ajudes a les
empreses s’han executat segons el previst. Aquest fet jo crec
que és important en moments de crisi, com el que vivim
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actualment. En aquest sentit, les ajudes de promoció industrial
han provocat una inversió induïda de més de 35 milions d’euros
a les Illes Balears en ajudes tant a les associacions empresarials,
a empreses, com també a les que provenen d'Innoempresa. 

A la Direcció General d’Energia, allà on el capítol 1 de
personal s’han executat 676.367 euros dels 728.000
pressupostats, la qual cosa suposa un 92,90%. En el capítol 6
d’inversions reals, s’han executat 370.000 dels 558.410, aquí
torna ser per a estudis, programes, etc., ordinadors. En el capítol
7 de transferències de capital, en aquest cas subvencions, s’han
executat 4.809.842 euros dels 11.570.226 pressupostats, la qual
cosa suposa un 41,50%. Aquesta és una de les que s’han
executat més baixes, però després n'explicaré els motius. Quant
al còmput global s’han executat 5.857.021 euros dels
12.856.774 pressupostats, la qual cosa suposa un 45,56%.
Aparentment aquesta xifra executada és baixa, però també s’ha
de tenir en compte que el capital compromès puja fins al
72,66% i que, per tant, hi ha una part que es farà efectiva durant
el període del 2009. A més, la reserva de crèdit puja fins al
96,16%.

Hem de tenir en compte que la Direcció General d’Energia
en bona part es troba sotmesa a l’IDAE a l’hora de definir i
quantificar les línies d’ajuda. També s’ha de tenir en compte
que les ajudes FEDER per als ajuntaments són ajudes
plurianuals que s’executen i es justifiquen fins a dia 31
d’octubre del 2010 i en aquest període es troben compromeses
al 100%, la qual cosa suposa 1.574.000 euros que s’executaran
i que ara consten com a admesos.

Les ajudes per a la renovació d’aires condicionats que va ser
una ajuda nova, no va tenir i s’ha de reconèixer, la resposta
esperada. Va ser una ajuda que nosaltres vàrem entendre que
havíem de posar en marxa, evidentment qui no pren decisions
no s’equivoca, ho direm així, entre cometes; i vàrem posar en
marxa aquesta línia, es va fer una campanya específica per
promocionar i donar a conèixer aquesta línia d’aires
condicionats. També abans de la campanya es varen mantenir
reunions a les distintes illes de la comunitat autònoma i amb els
sectors implicats per donar-los a conèixer i sensibilitzar els
ciutadans i promoure també el comerç; i això va suposar prop
de 925.000 euros que al final no es varen poder executar.
Aquesta línia havia estat una aposta important des de la
conselleria, degut a les grans puntes de demanda que, com
vostès saben, es produeixen a l’estiu i ens va sorprendre,
nosaltres vàrem ser els primers sorpresos per la baixa acollida.
Però entenem, com he dit abans, que tenim la responsabilitat i
l’obligació de fer feina i d’intentar noves iniciatives. També
hem de comptar que moltes ajudes s’han arrossegat cap a l’any
2009, ja que els terminis eren dins aquest any. Tot això provoca
que es resolguin dins l’any 2009. 

Per altra banda, s’ha de recalcar en contraposició a allò que
acab de dir sobre els aparells d’aire condicionat, la gran acollida
que ha tengut la línia d’ajudes per a la renovació
d’electrodomèstics eficients, que s’ha hagut d’ampliar per l’alta
demanda que tenien. Aquesta campanya per exemple va
començar el novembre, però no va acabar fins el febrer del
2009. 

Per tant, jo crec que el motiu està més o manco explicat i, en
tot cas, en el torn de rèplica ampliarem la informació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. S’hauria de procedir ara a
la suspensió de 45 minuts de la comissió, però entenc que
podem continuar.

Per tal de formular les qüestions que cregui oportunes té la
paraula el portaveu del Grup Popular per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
evidentment les meves primeres paraules han de ser per agrair
l’assistència de la Sra. Consellera en aquesta comissió per retre
comptes de l’execució del pressupost del 2008.

Als capítols 1 i 2 no hi faré referència perquè és evident que
sempre es gastat tot. El més bo de fer és pagar, i el capítol 2
evidentment no du gens de gestió. El contrari seria que hi
hagués una falta de previsió en la pressupostació.

Quant al capítol 4, també és evident que el total de la
conselleria és d’un 94,51%. Bé, el capítol 4 bàsicament són
transferències a empreses públiques. Per tant, tampoc no hi ha
gestió, només una simple transferència i, per tant, és evident que
també l’estat d’execució sigui alt, encara que no el total, sinó
que només un 94%.

Per tant, em centraré més en els capítols 6 i 7. En el capítol
6 ens trobam el conjunt de la conselleria amb un 62,96%. I si
miram els programes, el programa de gestió dels fons
procedents de la Unió Europea, en allò que fa referència
inversions de caràcter immaterial, ens trobam tan sols amb un
contret d’un 13,17%. A regulació i normativa industrial l’estat
de contret és d’un 59,17%. A promoció industrial i tecnològica
hi ha un contret d’un 30,56%. A promoció i regulació de
l’artesania -estic parlant de capítol 6- hi ha un contret d’un
59,87%. I a planificació, ordenació i desenvolupament energètic
un 66,41%.

En el capítol 7 ens trobam amb un grau de contret dins el
global de la conselleria del 69,41%. A rehabilitació de centres
industrials i terrenys contaminats un 23,75% de contret. A
promoció industrial i tecnològica un 82,18% de contret; és a dir,
aquí ens trobam amb un pressupost definitiu de 14.972.000
euros, on disposats n’hi ha 14.400.000, però contrets només
12.304.000. A promoció i regulació de l’artesania un 80,34% el
contret. A planificació, ordenació i desenvolupament energètic
un 79,92%. A foment de l’ús de les energies renovables i
estalvis energètics un 26,45%; curiós, d’un pressupost definitiu
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de 8.192.000 euros, disposats només n’hi ha 5.324.000 i contrets
2.166.000.

Però a més de tots aquests números i del seu estat
d’execució, la Sra. Consellera a la seva intervenció quan va
venir a explicar el projecte de pressupost del 2008, va fer tot un
seguit d’anuncies, de promeses, d’intencions de programes i
activitats que duria a terme. Jo li vull demanar sobre uns parells,
perquè en aquest moment no sé com estan i m’agradaria
conèixer el grau de compliment de les promeses o de les
inquietuds que va dir que duria endavant. 

Concretament, m’agradaria que em digués com està el
projecte d’instalAlació de plaques solars fotovoltaiques als
colAlegis. Què hi ha de la Llei del sector energètic d’energies
renovables i d’eficiència energètica? M’agradaria saber també
en quin estat es troba la redacció del Pla estratègic de la
indústria? Del Consell d’assessor d’indústria no n’he sentit
parlar. La Sra. Consellera va parlar de donar tot un impuls a la
política de promoció industrial, va dir que tenia un pressupost
de 6.825.000 euros; va parlar de construir naus modulars,
concretament a Sa Pobla, i jo li deman respecte d'això si
l’ajuntament ja ha concedit la llicència, si ja s’ha començat. 

Quant a les naus de Maó sabem també que es va signar un
protocol, però jo li deman Sra. Consellera, ja s’han començat
aquestes naus? Va fer referència també que es construirien
polígons, concretament el de Sóller, es farà o no es farà aquest
polígon, Sra. Consellera? El Govern del Partit Popular va
comprar els terrenys militars al Govern central, va adjudicar el
polígon i fins i tot es va posar la primera pedra el 2007, amb el
govern del Partit Popular, ja s’han posat d’acord, Sra.
Consellera, amb l’ajuntament?, l’ajuntament pel que sabem
després va canviar i volia aquestes naus per llogar, mentre que
pareix que l’IDI volia els doblers, no les volia llogar; què ha
passat amb aquest tema, Sra. Consellera? Aviat farà dos anys.
S’ha començat ja aquest polígon? 

El mateix respecte del polígon de Sant Antoni? S’han posat
d’acord amb GESA pel que fa referència al transformador?
Recordar que el govern del Partit Popular ja el va adjudicar i
vostès el tenen aturat. El polígon de Porreres exactament el
mateix, el Govern del Partit Popular va comprar els terrenys i va
iniciar la tramitació davant del consell insular. Com està aquest
tema? En quina fase es troba aquest polígon? Exactament passa
amb el polígon de Campanet. Pensam que està pendent de les
Normes Subsidiàries. Vostès el 2002, el pacte de progrés, varen
comprar els terrenys, aviat farà dos anys que governen i vostè
va anunciar el novembre del 2007 que faria aquest polígon,
quan el farà, Sra. Consellera?

Va anunciar que hi havia una partida pressupostària de
714.000 euros per fer la primera fase per segellar l’antic
abocador de Capdepera. Hem observat en el pressupost que
vostès mateixos feren una baixa d’aquesta partida de 614.000
euros en el programa 721B. Per tant, vol dir que l’any 2008
renunciaren a dur endavant aquesta primera fase. Què s’ha
contret dels 6.825.000 euros de promoció industrial? Què ha
gastat vostè en polígons industrials?

Sra. Consellera, de l’anàlisi que feim de l’execució d’aquest
pressupost veim que ha tengut vostè un increment en el global
del pressupost de 6.900.000 euros i que vostè ha deixat de
disposar 5.250.000 euros, dins el global de la conselleria. Però
concretament dins els programes d’indústria i energia, en el
capítol 7 vostè ha comptat amb un pressupost de 27.200.000
euros, dels quals només n’ha contrets 17.500.000. És a dir, que
resten perquè no estan en fase de contret 9.543.000 euros. I una
pregunta que m’agradaria fer-li, què s’ha pagat realment de tot
allò que hi ha contret?

Senyores i senyors diputats, aquest és el resultat de la seva
gestió Sra. Consellera, no ha gastat el pressupost en un any de
crisi, davant les dificultats que tenen les empreses, vostè no ha
gastat el pressupost. Recordaran les senyores i senyors diputats
que l’any 2008 vostès amagaven i negaven la crisi i no la
sortiren a camí per una rendibilitat política. No varen actuar. És
més, record com el Sr. President, el Sr. Rodríguez Zapatero, a
la campanya electoral es va dedicar a enganar als ciutadans
prometent el pleno empleo dient que crearien 2 milions de llocs
de feina. 9.000 empreses han tancat durant aquesta legislatura,
a la indústria tenim un 114% més d’atur que l’any passat. I les
previsions de la Unió Europea, en paraules del Sr. Almunia, és
que a Espanya l’atur arribarà a un 20,5%, amb un creixement
d’un -3,5%. A Balears tenim un 74,5% més d’aturats que l’any
passat i les previsions són que creixerem un 2,1%.

Ja sé que aquesta crisi no és responsabilitat seva, Sra.
Consellera, ni d’aquest govern, però jo el que sí li recrimín és
que vostès no actuassin, quan se sabia que tots els indicadors
econòmics ja avançaven, que estàvem entrant dins una crisi
molt forta, vostès per mor que hi havia unes eleccions a l’Estat
espanyol, es varen dedicar a mirar cap a una altra part. Allò que
no és admissible de cap de les maneres és que hi hagi ajuts,
convocatòries d’ajuts que no es materialitzin perquè no hi hagi
peticions i vostès no tenguin la cintura suficient, ni la capacitat
suficient per poder rectificar i destinar aquests diners a les
ajudes que demandaven els empresaris. Vàrem haver de dur una
moció en aquest parlament el mes de novembre perquè vostès
es comprometessin a fer-ho i ho han fet, tard, però ho han fet.
És inconcebible que hi hagi quasi 6 milions d’euros que no
estiguin ni disposats tan sols i que aquests diners no es puguin
dedicar a ajudes als petits empresaris perquè puguin tenir
facilitats per als crèdits, perquè puguin invertir a les seves
empreses. És això concretament allò que jo li estic demandant,
Sra. Consellera.

En resum, consider que la gestió del pressupost del 2008 ha
estat una gestió pobra. No és concebible que una administració
no gasti el pressupost, però francament que en època de crisi
l’administració no eixugui totes les seves disponibilitats
pressupostàries i posi tots aquests mitjans i tots aquests recursos
econòmics en mans de la petita i mitjana empresa, que és allò
que es representa a la seva conselleria, Sra. Consellera, cregui'm
que jo he de qualificar com a mínim de mala gestió aquesta
execució dels pressuposts del 2008. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula ara el portaveu del
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les gràcies
a la consellera per la seva compareixença i al seu equip que ha
vengut avui per informar sobre l’execució de les direccions
generals de Promoció Industrial i d’Energia. 

Com en el cas d’una anterior compareixença per donar
comptes de la Direcció General de Comerç, ens manifestarem
en el mateix sentit. Creim que efectivament hi ha hagut tota una
sèrie de problemes que la consellera ha explicat i que suposam
que a la pròxima rèplica hi incidirà més, que varen
impossibilitar executar un grau més alt del pressupost, però
pensam que l’execució del pressupost ha estat destacada i
suficient per fer front a les necessitats que la conselleria ha
tengut al llarg del 2008, i estic segur que a més de cara al 2009,
com ja va passar en el cas de Comerç, algunes de les qüestions
que no varen acabar de funcionar tan bé com haurien d’haver
funcionat s’aniran corregint de cara a l’execució del pressupost
del 2009.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Com és habitual vull començar la
meva intervenció agraint la presència de la consellera i del seu
equip i les explicacions que ens ha donat, que entenem que
tanquen el cercle referent a l’execució del pressupost 2008 de la
seva conselleria després de la compareixença de dia 26 de març,
quan ens va donar compte precisament de l’execució de
pressupost de l’altra direcció general, és a dir la de Comerç.

Bé, seguint el mateix ordre que vostè ha utilitzat, em referiré
en primer lloc al grau d’execució del pressupost 2008 de la
Direcció General de Promoció Industrial. El meu grup opina
que una execució global del voltant del 84% entra dins els
paràmetres normals, sobretot tenint en compte que tal com vostè
ens ha dit està compromès fins a un 95%. Aquí voldria ressaltar
les ajudes a les empreses, que consideram d’especial
importància dins l’actual situació econòmica de caire
conjuntural. El fet que aquests ajuts hagin provocat una
inversió, crec que hem entès, al voltant d’uns 35 milions d’euros
pensam que és una bona notícia, i més encara si ho sumam als
9 milions aconseguits amb les ajudes anomenades
“Innoempresa”.

Pel que fa al grau d’execució de la Direcció General
d’Energia, el còmput global, inferior al 50%, no podem dir que
sigui satisfactori. Ara bé, jo crec que l’honora, Sra. Consellera,
el reconeixement que fa vostè d’aquesta minsa execució i també
el fet d’haver reaccionar amb la reserva de crèdit fins arribar al
96%. La veritat és que ens costa d’entendre la poca resposta

rebuda a la campanya de renovació d’aparells d’aire
condicionat, especialment si ho contraposem a la bona acollida
que va rebre la campanya d’electrodomèstics eficients i que ens
va explicar vostè fa poques setmanes a un plenari. Vostè ens ha
dit que la promoció havia estat correcta i no tenim per què
posar-ho en dubte, si bé consideram desafortunada la manca
d’interès demostrada pels ciutadans o pels comerços davant
aquest tipus d’instalAlacions. Confiam que seguiran vostès
insistint i treballant en aquest sentit.

Efectivament, tal com ha dit vostè qui no pren iniciatives no
s’equivoca, i per tant esperam de vostès la insistència i alhora la
flexibilitat necessàries per donar sortida a aquests fons de
manera profitosa.

Ens ha parlat de les ajudes plurianuals, com per exemple les
FEDER, als ajuntaments, amb termini fins a dia 21 d’octubre
del 2010 i que estan compromeses al cent per cent, i açò sí que
és una bona notícia. 

Suposam que davant les renúncies d’ajudes ja adjudicades
poca cosa es pot fer més que lamentar-ho, i entenem que és fruit
de la crisi que estam patint i davant la que estam segurs la seva
conselleria posa tots els esforços, així com ho fa tot el Govern
del qual vostè forma part per tal de palAliar-la.

Res més. Té el suport del meu grup per continuar endavant
amb aquesta tasca de lluita global contra la crisi, i de promoció
d’un dels pilars de la nostra economia, la indústria, així com
també del sector energètic. 

Res més. Moltes gràcies per la seva presència i per la seva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi. Volem agrair la intervenció de la diputada del
Grup Parlamentari Socialista. I ara té la paraula la consellera del
Govern per contestar les diferents qüestions plantejades.

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

Moltíssimes gràcies. Jo crec que l’execució dels pressuposts
de Promoció Industrial entra dins el normal, és una execució de
pressupost molt semblant al que és habitual si miram anys
anteriors, no només..., pràcticament de tots els períodes
anteriors i de legislatures anteriors. I sí que és vera que aqueixa
baixa execució dels pressuposts quant a la Direcció General
d’Energia pot donar lloc a confusió. 

Com vostès saben -jo intentaré explicar molt breument com
funciona- vàrem establir dues línies d’ajuda, dues línies pròpies;
una era precisament per eficiència energètica i l’altra era per
energies renovables. Estic parlant d’una línia d’ajudes pròpies
de la conselleria. En aquest cas -ja ho he explicat- la campanya
d’aires condicionats no va anar bé, la gent no va respondre; no
vol dir això que ho hàgim de deixar de banda perquè seguim
convençuts que és una bona iniciativa, el que tal volta el que
estam fent ara és examinar i estudiar i mirar en què es va fallar
per tal de mirar si es descarta definitivament o no. Ja dic, és una
bona campanya i crec que no s’ha de tirar la tovallola tan aviat;
per tant probablement insistirem en aquesta campanya.
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Després hi havia una campanya d’energies renovables. Vull
tornar a destacar al contraposició entre les dues campanyes que
hi ha hagut, d’aires condicionats i d’electrodomèstics; han estat
totalment diferents i amb una finalitat semblant, però bé...
Quant al tema de renovables, hi havia ajudes per impulsar
fotovoltaica, per exemple a polígons, a zones urbanes -estic
parlant de teulades-, per tal d’incentivar precisament aquesta
pràctica a les zones urbanes i tenir energia solar no només a
rústic, que sabem els problemes que du. Aquesta línia
inicialment va generar molta expectativa i al final la veritat és
que va afluixar una mica i alguns projectes no es varen acabar
de justificar en el 2008. Això va coincidir -i a vegades aqueixes
coses afecten- en un moment donat en què es parlava de la
possible davallada del preu de les plaques solars; aleshores per
ventura, davant aqueixa possibilitat, hi va haver gent que va
quedar una mica a l’expectativa i també va ser quan es va
produir el debat a Madrid sobre la baixada del preu del quilovat,
les primes que pagaven i que se subvencionaven per tota aquella
energia que s’injectava a la xarxa. De totes maneres molts
d’aquests projectes es varen alentir en el 2008, però no s’han
descartat. Per tant en el 2009 molts d’ells s’executaran.

Després també s’ha de tenir en compte que estam parlant de
fons FEDER, que són fons plurianuals i l’execució està
compromesa. Per tant tenen temps per executar tots aquests
projectes fins a l’any 2010. És aquest el cas de Capdepera, per
exemple, de què em parlava, i amb això contest al Sr. Oliver
sobre on està el projecte de sòl contaminat; li he de contestar
que està aquí on ha d’estar perquè es va fer un plurianual
d’1.750.000; record que és el segellat d’aquell abocador i jo
crec que és un projecte molt interessant i a vegades val la pena
centrar-se en coses molt concretes, maldament siguin
dificultoses, i no dispersar-se massa, i aquest és un projecte del
qual nosaltres estam molt orgullosos. En aquest cas estic parlant
de fons FEDER. En aquest cas el que es va fer va ser un
plurianual l’any 2008, només es va presentar el projecte, per
tant eren 25.000 euros, es va arribar fins aquí, però enguany
s’executarà la resta, i estam parlant d’un total d’un projecte
d’1.750.000 euros, que l’any passat es va poder fer només una
petita part, però sí presentar el projecte amb la qual cosa no es
perden fons, i enguany s’executarà. Jo crec que serà un projecte
del qual ens podrem sentir molt orgullosos. A vegades dóna la
sensació que hem de fer les coses en un parell de mesos, aviat,
i jo crec que la legislatura són quatre anys. Després en acabar sí
que podem comptar.

Per tant, dit això crec que també he contestat una pregunta
del Partit Popular i vos he explicat una mica els mecanismes
dels fons FEDER.

Quant als convenis amb l’IDAE es va treure una línia de
colAlectors solars, per exemple, per a aigua calenta, es va treure
la línia a què ja he fet referència abans d’electrodomèstics,
d’aires condicionats, i és una iniciativa les pautes de la qual
marca Madrid, en totes aquestes línies d’ajuda de doblers que
posa l’IDAE marca molt les pautes Madrid, i a vegades les
línies que et marquen des d’allà aquí no són ben acollides i es
van necessaris canvis, perquè pensam que hi ha altres línies que
aquí serien molt més ben acollides i que allà no contemplen. Per
tant amb aquesta finalitat la setmana passada concretament es
va tenir una reunió, jo crec que molt positiva, entre la Direcció
General d’Energia i l’IDAE per tant que ells adaptassin una
mica..., ens donassin una mica més de marge de maniobra.
Nosaltres vàrem exposar tota una sèrie de coses que entenem
que podrien encaixar bé dins aquesta línia i que ells no
contemplaven, i dic que va ser positiva perquè la veritat és que
almanco aparentment es tendran en compte.

Un exemple: auditories energètiques. L’IDAE no
contemplava les auditories energètiques; per tant nosaltres no
podien treure una línia d’ajudes per a auditories energètiques
exceptuant les indústries. Clar, nosaltres pensam que molt aviat,
arrel d’aquest diàleg i d’aquesta proposta, a Madrid, veient que
determinades línies que ells han proposat no han funcionat,
pensam que molt aviat podrem treure subvencions per fer
auditories energètiques a llocs com hotels, comerços, que
entenem que aquí, en aquesta comunitat autònoma, és molt,
molt interessant, i fins ara ho teníem limitat.

S’ha de dir que també els pressuposts posats a disposició
pública han estat elevats, però algunes línies, i ja per resumir, no
han tengut la bona acollida d’altres línies; s’han de realitzar
altres períodes, vull dir altres línies que no s’han acabat
d’executar en el 2008 tenen continuïtat en el 2009, com per
exemple el tema dels electrodomèstics. I després hi ha línies
plurianuals, que tenen un pla d’execució fins al 2010 com és
l’abocador de Capdepera. 

Dit això jo crec que s’entén aquesta xifra d’un 40 i tant per
cent d’execució a la Direcció General d’Energia, perquè no és
que ens haguem descuidat, no és que ens hàgim anat..., sinó que
funciona així, i jo crec que els senyors del Partit Popular, que
han tengut un conseller en aquesta direcció general, ho coneixen
perfectament, i jo crec que han de ser una mica comprensius en
aquest sentit i no fer massa demagògia.

Jo he vengut aquí a explicar l’execució del pressupost, no a
explicar determinades coses, però sí que li puc fer un resum en
el sentit que jo li puc assegurar que en el capítol de subvenció
s’ha fet una feinada, s’ha fet tot el que s’ha pogut i s’han donat
ben donades les subvencions, s’han donat ben donades.

Quant al sòl contaminant ja li ho he dit. Quant a foment
d’estalvi energètic jo crec que també acab d’explicar com
funciona. En temes de plaques solars hi ha molts de projectes
que estan en marxa, que tal volta quan jo vaig comparèixer per
explicar els pressuposts a vegades penses que són més ràpids i
després les coses es dilaten. L’Administració és molt lenta i
això crec que ho sabem tots, i tal volta aquí sí que ens hauríem
de posar d’acord tots els grups polítics, i això sí que seria una
bona mesura contra la crisi, tots els grups polítics, absolutament
tots, no anar a fer la traveta sinó que hi hagués un gran pacte i
un gran acord perquè l’Administració sigui molt més àgil, i això
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estic segura que totes les empreses, tots els comerciants i tots els
ciutadans d’aquestes illes ho agrairien, crec que seria una cosa
molt interessant i crec que és necessària, però evidentment
depèn de tothom.

Quant a lleis, a mesures, s’estan fent; fer una llei no és fàcil,
volem el consens, volem que tothom hi estigui d’acord i s’està
fent feina en aquest sentit. 

Quant al Pla estratègic d’indústria, nosaltres no li deim pla
estratègic d’indústria, li hem canviat el nom perquè és més
efectiu. Jo ja he dit reiteradament que nosaltres entenem per pla
estratègic d’indústria no estudis, informes, que d’això en tenim
per carregar un vaixell, la veritat, i podem posar mà sobre
qualsevol tema i tenim informes que ens servirien per a aquest
pla estratègic d’indústria entès com a tal, sinó que nosaltres
tenim una altra manera de fer feina que funcionaria tipus
cluster, per dir-ho de qualque manera, i el que feim és agafar
dins el sector, per exemple hem començat i ja ho tenim en
marxa i ja no sé si s’ha signat el conveni amb el sector dels
químics, també estam fent feina evidentment amb el sector del
calçat, amb els bijuters, i això és al que nosaltres deim pla
d’indústria. Per tant també es pot dir que està en marxa.

Quant a polígons, també s’hi està fent feina. No em parli del
polígon de Campanet perquè jo crec que la darrera vegada vaig
explicar perfectament quina era la situació, i els vaig haver de
recordar que vostès podrien haver recuperat aquest terreny i no
sé per quina raó no el varen voler recuperar, però sí que es fa
feina amb els distints polígons, es fa feina amb Sóller, es fa
feina amb Maó i es va avançant. M’ha parlat de Sant Antoni; a
Sant Antoni tenim un vertader problema, i és que els terrenys
que vostès ens deixaren són tan cars que hi ha veus que
s’aixequen i diuen que per favor no l’executem; ens han de dir
com es menja això.

I quant a promoció industrial jo el que li he de dir és que
hem fet les feines el millor que hem sabut, hem estat en contacte
permanent amb els sectors, abans de treure cap línia d’ajudes ho
hem consensuat amb ells i ara pareix que tot ho hem fet perquè
vostès han duit mocions. Això no és cert, no és cert, hem fet les
coses perquè entenem que les hem de fer, i vagi per endavant
que els agraïm que duguin mocions, que els agraïm que ens
facin propostes i que els agraïm que ens ajudin a tirar endavant
la nostra tasca. 

Per tant, ja dic, crec que Promoció Industrial s’ha fet
perfectament i els dubtes que hi pugui haver a la Direcció
General d’Energia crec que estan explicats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té ara la paraula el portaveu
del Grup Popular per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No ens entenem ni ens posam
d’acord, Sra. Consellera. Hi ha hagut una execució baixa, molt
baixa. Vostè ha explicat els motius pels quals s’ha produït
aquest baix grau d’execució. Jo els entenc, els puc entendre
perfectament, però escolti, que vostè s’excusi dient que no hi ha
hagut demandes, que les subvencions no s’han donat perquè no
hi ha hagut peticions, miri, ho puc entendre també però no és
per aquí que vaig. Jo el que li estic discutint, Sra. Consellera, és
que la seva conselleria no ha tengut la capacitat de reacció
davant aquesta mancança de demandes i, aquests recursos,
haver-los destinats a la petita i la mitjana empresa. Això és el
que jo li estic posant en aquest moment, Sra. Consellera. 

A Energia hi ha hagut un 26,45% d’execució, un 26! Són
2.900.000 euros que ni tan sols no s’han disposat, no ja ni
contret, no s’han ni disposat. Promoció Industrial, 2.650.000
euros que no estan contrets. Dóna la impressió, Sra. Consellera,
que dins la seva conselleria hi ha compartiments estancs, que les
direccions generals són estanques, és a dir, que els doblers no es
poden transvasar d’una direcció general a una altra. 

Sra. Consellera, jo el que li estic qüestionant és que els
informes de les cambres de comerç del mes de juny, trimestrals,
del mes de juny i també del mes de setembre ja fan referència
a totes les demandes que estan fent els petits i mitjans
empresaris, tant comercials, com industrials, com també del
sector serveis. I va ser per aquest motiu, Sra. Consellera, que el
Partit Popular va presentar una sèrie de mocions el mes de
novembre, que vostè agraeix i jo estic content que vostè així ho
faci, que a més es varen aprovar per unanimitat; però jo li he de
dir que ho férem perquè precisament vostès no estaven actuant.

Que l’administració és lenta? És cert, però destinar els
recursos d’una partida a una altra no és tan difícil i és molt
ràpida. Per què no varen posar les línies de subvencionar els
interessos, línies de crèdits blans, als empresaris amb aquests
romanents que tenien vostès? Per què no ho feren tot d’una dins
l’estiu a títol d’exemple? O ampliar les societats de garantia
recíproca, ISBA, crec que només en tenim una si no vaig
malament aquí a les Balears, amb el capital risc? Per què no ho
feren tot d’una i ho han fet ara?, i els ho agraïm. Per què han
començat a pagar tard, però han començat a pagar els deutes que
tenien amb els empresaris i amb les petites i mitjanes empreses?

Miri, que vostè em digui que l’estat d’execució de la
Direcció de Promoció Industrial, d’un 82,18%, és normal i molt
semblant a anys anteriors, Sra. Consellera, una diferència, els
anys anteriors no patíem la crisi que tenim ara, no patíem la crisi
que tenim ara, el 2007 no hi havia la crisi que hi ha, no em digui
que ara ..., resultarà que vostè ho sabia i ho amagava, ho
confirmarà. El 2007 no hi havia aquesta crisi, Sra. Consellera,
va ser dins el 2008 i jo em referesc que vostè dins el 2008 va fer
una execució del pressupost molt baixa i estic qüestionant que
no tengueren la capacitat de reacció per sortit al pas de la crisi
i per donar una resposta en temps i forma al petit i mitjà comerç
i també a la indústria que és el debat que tenim avui quan ho
havien d’haver fet.
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Vostè em pot explicar les dificultats que ha tengut, jo les hi
puc reconèixer, les hi puc acceptar i, fins i tot, li puc donar la
raó que a vegades és cert, un pot treure una línia i no té la
petició, però perquè no hi hagi hagut petició el que no pot passar
de cap de les maneres, Sra. Consellera, és que l’administració
es quedi amb els recursos dins el calaix quan els empresaris
tenen moltíssima necessitat i a més ho han demandat
constantment, i tots els informes i concretament els informes de
les cambres de Comerç i Indústria ja feien referència. D’això
estic parlant, Sra. Consellera, no parl de res més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la seva administració del temps. Té la
paraula l’Hble. Consellera.

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

... o tocaria saber, m’estranya que no ho sàpiga, però per si
un cas li recordaré, com per exemple, els fons de l’IDAE són
fons finalistes, no es poden traspassar en lloc. Per tant, la
conselleria de compartiments estancs, res de res. Som un equip
i estic molt orgullosa del meu equip, feim bona feina i ho feim
el millor que sabem i amb austeritat i evitant excessos als quals
estàvem acostumats a altres legislatures.

En el cas de promoció industrial, que sembla que amb edat
no hem executat res, l’execució del pressupost i el tema
d’ajudes i de subvencions a les petites i mitjanes empreses està
més que bé, el que passa és que vostè sap que a vegades hi ha
una demanda de subvencions -ja li vaig haver d’explicar- d’un
90% i després hi ha determinats projectes que o no arriben a
temps o no s’acaben d’hora i, per tant, tot i que els doblers
compromesos hi són se’n tornen i se’n tornen a la caixa central.

No em vull allargar massa perquè crec que l’explicació que
he donat és correcta, crec que tothom m’ha entès, vostè diu que
no ens entenem, però no ens entenem perquè no em vol entendre
i li repetesc que li agraesc molt les seves aportacions i les seves
crítiques també, però hi ha crítiques que a mi m’espanten, que
vostès, senyors del Partit Popular, parlant d’una direcció
general, com és Promoció Industrial, venguin a donar-nos
lliçons, crec que s’ho han de fer mirar, s’ho han de fer mirar si
tenen en compte com vostès manejaren Promoció Industrial. Li
he de recordar que dins Promoció Industrial hi ha l’IDI, hi havia
el CDEIB, etc. 

Per tant, no venguin a donar-me lliçons perquè em dol. Jo
els vull agafar seriosament, però en Promoció Industrial, miri,
vostè ha dit que no hi havia crisi, és veritat, no hi havia crisi ni
en el 2007 ni en el 2006 ni en el 2005, però vostès en lloc de
dedicar-se, precisament en una època de bonança extraordinària,
a crear una base industrial, a reforçar les empreses, a fer plans
d’indústria per quan venguessin mal donades vostè sap a què es
dedicaren, es dedicaren a passejar-se i es dedicaren a altres
coses menys donar suport a les empreses i això hauria estat molt
positiu. En èpoques de bonança ser previsors és una cosa que els
ciutadans ho haurien agraït molt i vostès no ho feren en absolut.

Després no em parli més de deixar doblers dins el calaix que
sembla que els tudam, de vegades el pressupost vostè sap que
poques vegades s’executen al cent per cent, però els doblers que
sobren...

(S'escolta una veu de fons inaudible)

... doncs el que sigui, però els doblers que sobren se’n tornen
a la caixa central no es tuden. I jo continu dient que em dol
perquè nosaltres amb els doblers procuram ser austers i
procuram ser rigorosos i el que feim és emprar-los el millor que
sabem i el millor servei que es pot donar a un ciutadà, cregui’m,
és, amb els doblers públics, ser molt, molt, molt prudents. D’una
cosa que no poden bravejar, i menys a Promoció Industrial, és
de prudència amb els doblers perquè nosaltres ens estimam més
que tornin a la caixa central, maldament vostès ens treguin els
colors i ens diguin que sobren milions, que no que ens trobin
capses de Cola-Cao. Perdoni que sigui tan dura, però és que
m’espanta que insisteixin d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Havent esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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