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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions. 

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les preguntes RGE núm. 8352, 8358, 8359, 8353, 8354, 55, 56
i 57/09.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Sr. Carles Manera, acompanyat pel Sr. Ramón
Molina de Dios, cap de gabinet, als quals agraïm la seva
assistència.

1) Pregunta RGE núm. 8352/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a percentatge d'impagats.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 8352/09, relativa
al percentatge d’impagats, intervé el diputat Cristóbal Huguet
i Sintes del Grup Parlamentari Popular, autor d’aquesta, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, alt càrrec, bon dia a tots, he de manifestar en primer
lloc la sorpresa perquè em contesti les preguntes el conseller,
estic satisfet per poder tenir resposta del conseller d’Hisenda.
No obstant això, hi ha alguna pregunta que marca clarament la
direcció o la intenció d’aquest diputat de conèixer les respostes
de la Conselleria de Comerç, com veurem a la següent per
exemple, però en qualsevol cas serà interessant l’opinió del
Govern respecte de la primera. 

És a dir, aquests darrers mesos cada nota de premsa que ha
fet l’Institut Nacional d’Estadística respecte dels efectes
impagats, quantia i distribució geogràfica, i malauradament les
Illes Balears estam els segons o estam els tercers en el
percentatge d’impagats, és a dir, tant l’import com sobretot el
tant per cent d’impagats sobre els vençuts. Crec que val la pena
que el Govern manifesti la seva opinió en relació amb açò i
òbviament si té o no mesures per intentar que aquesta situació,
que és la pitjor situació que pot passar tant al qui deu com al qui
ha de cobrar, sobretot a aquests, a causa de les conseqüències
que té sobre l’activitat econòmica i sobre l’ocupació.

Quina és la postura i a més quines són les mesures, si és que
en té, per contribuir a disminuir i naturalment intentar evitar al
màxim aquesta situació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller
per aclarir i respondre al diputat.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats. Sr. Diputat,
evidentment els indicadors que vostè comenta són indicadors
que motiven la preocupació del Govern, com és natural, és a dir
que hi hagi un increment d’efectes impagats no és mai una bona
notícia per a l’economia. De totes maneres també volia
comentar que en el cas dels impagats de les Illes Balears hi ha
una peculiaritat en la comunitat autònoma com a instruments de
pagaments que s’estimulen a Balears o que s’incentiven més a
Balears en contrast amb altres comunitats i m’explicaré.

A les Illes Balears un sistema que se sol utilitzar, que
s’utilitza per part del teixit empresarial de manera important
pels seus compromisos de despesa són els efectes de canvi,
bàsicament lletres de canvi i pagarés. És un instrument que
sovinteja menys a la resta de l’Estat, es fa servir molt a les Illes
Balears, la qual cosa això també redunda negativament sobre
l’increment dels efectes impagats que és efectivament el que
surt a les dades recents, gener, febrer i març, les que tenim aquí
en relació amb el que comenta.

En qualsevol cas, crec que l’explicació que li don de caràcter
procedimental de les empreses de les Illes, quan fan servir
aquest sistema de pagaments, explica parcialment la situació,
però no hi ha cap mena de dubte que l’impacte de la crisi
econòmica sobre l’economia balear, l’increment de la morositat
que es registra amb indicadors que afecten tant les empreses
privades, com també -com vostès també saben- la morositat
existent per part de les administracions públiques a l’hora de
satisfer els seus deutes, com les dades de caràcter financer i
bancari que emanen del sistema financer balear, doncs, això
evidentment promou la preocupació del Govern davant aquesta
situació, com no pot ser d’altra manera.

Fórmules o mecanismes per apaivagar aquesta situació o per
contenir el problema dels impagats. Doncs, bàsicament el que
tractam de fer des del Govern és, en la mesura de les nostres
possibilitats, de les nostres capacitats d’actuació des del sector
públic és facilitar la liquiditat a les empreses en el sentit de fer
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que aquest colesterol financer, que funciona als fluxos de crèdit,
es desembossi d’alguna manera. Això no és fàcil perquè no
depèn estrictament de la política pública del nostre govern o de
les comunitats autònomes, però sí facilitar al màxim que les
línies de liquiditat entrin al món privat i això evidentment
faciliti els compromisos de pagament. 

Em refereixo concretament a unes mesures que es posaran
en funcionament de manera imminent, de fet estic negociant
amb les entitats de crèdit per obrir línies, que el president ja va
anunciar al seu moment com a mesura econòmica, de
Confirming amb les entitats de crèdit, i que representaran,  al
nostre parer, essent conscients que no resoldran tot el problema,
però sí que representaran un element de correcció que permetrà
donar més liquiditat al mercat i per tant, esperem que aquests
indicadors que, a vostè Sr. Diputat, el preocupen i que em
preocupen també a mi, doncs es vagin corregint en la mesura
que les nostres mesures siguin capaces -com dic- de contenir
aquesta situació. 

Els marges de maniobra al respecte no són molt amples, hem
de ser clars i llampants, però la mesura que el Govern pugui
aportar més liquiditat en un escenari de contracció d’ingressos
val a dir, doncs és el que feim. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula pel torn de
rèplica el diputat que ha realitzat la pregunta.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Bé, com a mínim, el fet que estigui preocupat el
Govern -i vostè com a conseller- i que comparteixi que aquesta
situació s’ha d’abordar d’alguna manera perquè ni és bona per
al bon nom ni per la confiança dels inversors aquí, idò,
parcialment o en aquesta part em satisfà. Ara, a notícia d’avui
a un mitjà de comunicació d’àmbit nacional: “La moratòria
hipotecaria no despega (...) 4.600 clients”. És a dir, aquell fons
de l’ICO pel qual la banca havia d’aportar finançament o
moratòria, millor dit, de finançament a aquells aturats o a
aquells autònoms que havien quedat sense feina si tenien una
hipoteca no funciona bàsicament perquè la banca, a més d’açò,
intenta negociar altres qüestions com a client i els resultats o els
estudis i les xifres que donen a aquests articles marquen
clarament.

A més d’aquesta opinió d’avui, vull recordar altres opinions:
24 de juny, és a dir quasi fa un any, perquè açò era Sant Joan,
se’n recordarà d’aquella compareixença en què li vaig demanar
quina inversió i després em va contestar per escrit que li donés
més dades; en aquella roda de premsa de Sant Joan de l’any
passat vostè i el president Antich parlaven d’un pla de xoc i
parlaven de les inversions, deia aquí que, després de reunir-se
amb els agents socials per analitzar la situació dins la tesi
econòmica, anunciava un pla de xoc. Parlaven també el juliol,
és a dir, uns quants dies després que no només s’havia d’abordar
la conjuntura... Bé, en tenen, de titulars; altres: “S’ha reunit amb
els representants dels bancs i les entitats financeres”, també fa
un any. El mes de febrer d’enguany “El Govern i les entitats
financeres coordinen al màxim”.

Li trec açò perquè ara a la seva resposta m’apunta que es
reunirà i que cercaran solucions a les entitats financeres. Li
apunt que aquesta, almanco amb aquells que estan a l’atur o que
són autònoms amb dificultats, les entitats financeres i els acords
amb el Govern central no han estat la solució. Trob que han de
cercar alternatives. No li puc..., bé, està presentada la moció
amb uns punts; jo presentaré dimarts, a la moció subsegüent de
l’interpelAlació que vaig fer fa una setmana, alguna aportació on
no necessàriament necessiten -encara que no està determinada
en els punts, sí que l’explicaré allà amb més detall- una
intervenció d’entitats financeres ni sempre necessiten aportar
solucions econòmiques. A vegades són solucions
administratives.

Ja li anticip que crec que es pot fer moltíssim amb més feina,
a més d’aquests decrets llei que són en vigor, encara que cap
dels dos no han estat encara convalidats en l’aprovació com a
rang de llei en aquest Parlament, i sembla que el decret
anomenat “Nadal” tardarà bastant, pel que va passar a la votació
d’ahir, a la Junta de Portaveus, li dic que crec que poden fer
bastant més que les mesures contingudes en aquests dos decrets.

Per tant, em toca aportar-les dimarts que ve, que és quan
tenc previst fer-ho, però sí que demanaria al Govern, perquè
siguem almanco dues parts o més les que intentem trobar
solucions, crec que hi ha possibilitats d’actuar -repetesc- no
necessàriament aportant recursos econòmics, sinó essent molt
més eficients des del punt de vista de les administracions. Hi ha
molts de recursos, hi ha empresaris que poden i estan disposats
a fer inversions i actuacions de les seves empreses a les Illes
Balears i sense tenir ni dificultats territorials o urbanístiques o
de legalitat es topen amb uns entrebancs administratius
injustificables. Aquesta és la primera via que ha d’explorar i el
Govern ha de posar molta més intensitat a aconseguir eliminar
i accelerar la iniciativa privada que com vostè sap bé dóna llocs
de feina estables a diferència de l’Administració que, llevat dels
llocs fixos del sector públic, el que dóna són llocs de feina
temporals, que benvinguts siguin quan n’hi ha, però que no és
l’horitzó desitjable.

Per tant, jo no li puc dir res més que açò. Li deman l’esforç,
la garantia que investigaran aquestes línies perquè expedients
que estan aturats a l’oficina d’urbanisme d’un ajuntament, a la
comissió d’urbanisme d’un consell insular o a la comissió de
medi ambient o a Indústria o aquí on sigui, -per açò és que
m’interessava fer aquestes observacions també a la consellera
d’Indústria-, caminin; no pot ser que expedients d’energies
renovables etc., estiguin penjats mesos i mesos. A Eivissa..., bé,
no li he d’entrar en detall, però crec que aquí hi ha una feina a
fer pel Govern que no és de doblers, sinó només de feina que
pot millorar moltíssim el funcionament de les empreses
d’aquestes illes i en conseqüència dels llocs de feina.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el debat té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Sí, moltes gràcies. Gràcies, Sr. Diputat, per les seves
aportacions, simplement li comentaria, li detallaria algunes de
les aportacions que vostè fa. Efectivament, l’any passat abans
d’estiu es va fer una roda de premsa, es va fer un plantejament
de feina per part del Govern en una compareixença pública del
president i del conseller que els parla i es varen posar una sèrie
de mesures, es va marcar una certa fulla de ruta en relació amb
el que es podria fer en determinades qüestions de caràcter
econòmic o financer; és normal que per fer això les reunions es
facin precisament amb el sistema financer balear, que és el que
al cap i a la fi pot permetre en molts de casos desencallar línies
de crèdit i facilitar una major fluïdesa econòmica.

Li he de dir que, com a conseqüència d’aquestes reunions i
d’aquestes mesures que vàrem anunciar, es varen donar potents
línies de liquiditat -que, de tant en tant ho he anat recordant, si
vostè ho recorda en alguna intervenció meva parlamentària- i
que en el decurs de pràcticament dotze o tretze mesos han
significat una injecció de liquiditat a les empreses -a les
empreses i a les administracions públiques, perquè no oblidem
que aquí hi ha també els ajuntaments i altres administracions-
que tot plegat, en números rodons, serien entorn d’uns 300
milions d’euros.

Pens que per tant hi ha hagut una acció que és rellevant i que
proporciona aquest grau de liquiditat en el món administratiu
d’altres administracions públiques relacionades amb el Govern
i també a les empreses privades. Són dades concretes, no són
percepcions, són dades específiques.

I l’altra part, que és la que li anunciava abans, és la que
afecta les noves mesures econòmiques i que indiquen o
impliquen el comprimís de fer línies de Confirming per part del
Govern. Això no s’havia explorat mai per part del Govern, com
a mínim del nostre govern. L’Ajuntament de Palma fa algun
tipus d’actuació al respecte; em consta que alguna administració
local també, però el Govern com a tal serà la primera vegada
que explorarà de manera més decidida les línies de Confirming.
No tenen res a veure per tant amb l’anterior paquet que ha
representat una injecció -repeteixo- de liquiditat de l’ordre d’uns
300 milions d’euros, números rodons, dels quals 95
concretament es varen lliurar o es varen drenar -si em permeten
l’expressió- entre gener i abril d’enguany. Per tant, s’ha fet un
esforç en unes circumstàncies a més -també ho vaig comentar
al Parlament- de contracció severa dels ingressos de la
comunitat autònoma i ho vull subratllar perquè és un tema que
l’opinió pública i vostès com a diputats com no pot ser d’altra
manera ho han de saber per boca del responsable d’Hisenda
autonòmica.

Per tant, hi ha aquestes solucions que es donen, aquesta
firma o signatura de les línies de Confirming li puc dir amb tota
claredat que es farà de manera imminent, és una negociació que
estic tancant amb entitats de crèdit, es farà de manera imminent,
contemplarà línies de Confirming per a ajuntaments per un valor
d’uns 30 milions d’euros a banda d’altres administracions
públiques i de privats. Hem de tancar el número rodó, però avui
matí per exemple he tengut ja reunions amb un parell d’entitats
de crèdit i amb la Tresoreria de la comunitat autònoma,
pràcticament això, ... esper que en molt poc temps, quan dic poc
temps vol dir qüestió de dies, es pugui tenir.

Un altre element que comenta i que em sembla molt
interessant i amb el qual estic totalment d’acord és amb les
solucions administratives que comenta. Crec que
l’Administració pública, si hi ha una -i també preg que prenguin
amb cautela l’expressió- si hi ha una revolució pendent és
l’Administració pública evidentment. És a dir, és un tema en el
qual ens trobam tots aquells que treballam amb l’Administració
pública d’una forma o d’una altra, que hi tenim relació directa
o indirecta o que gestionam en aquests moments; és coneguda
la situació a vegades de desesperació que tenim tant des del
sector privat -i ho entenc perfectament- com fins i tot la relació
interadministrativa entre les distintes administracions:
operacions entre ajuntaments i Govern o entre el Govern i els
consells, es poden eternitzar en alguns casos. 

Val a dir que això no és un problema recent, és a dir, crec
que no és imputable a cap administració concreta ni a
l’administració actual ni a l’anterior, és un tema d’inèrcia de
l’Administració que malauradament en alguns camps té
dificultats i està molt rovellada per poder agilitar al màxim. Per
tant, qualsevol iniciativa, Sr. Huguet, que ens plantegi, li
assegur que l’escoltaré amb molta atenció i amb molt d’interès
per veure si es poden proporcionar mesures palAliatives per
corregir això i per avançar. L’Administració és una mena de
dinosaure que no ha acabat d’evolucionar en la seva escala
biològica i el que hem d’intentar al respecte és facilitar-li el
màxim perquè evolucioni cap a una biologia molt més
adequada, en els moments actuals, en època de crisi i recessió,
es necessita una administració més àgil.

Esforços que es fan -i acabo-, són detallables, s’han creat
algunes comissions de feina que intentam que ultrapassin la
figura típica de la comissió, però no ens hem d’enganar, és un
tema complicat i escoltaré amb molta atenció el que vostè
proposi el proper dimarts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Sr. Conseller. 
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2) Pregunta RGE núm. 8358/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Foro Banesto Lidera.

3) Pregunta RGE núm. 8359/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia de finançament acordada entre el Govern i
Banesto.

Per formular la pregunta RGE núm. 8358/09, relativa al
Foro Banesto Lidera, intervé el diputat Sr. Cristóbal Huguet i
Sintes del Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Si és aquesta. Pensava que seguiríem
l’ordre que havia estat publicat, però és igual. Si he de demanar
sobre la qüestió del Foro Banesto, agruparia aquesta pregunta i
la següent, que també fa referència a la línia de finançament
d’empreses acordada entre el Govern i Banesto que estigui
limitat exclusivament a projectes d’I+D, d’acord? Molt bé,
encara que m’anava més bé l’anterior per poder enllaçar amb el
que havíem fet abans. 

Bé, d’aquesta m’ha cridat l’atenció i per açò ho demanava
a la consellera de Comerç, perquè naturalment m’agrada fer el
seguiment, sobretot en temes de finançament, perquè com a bon
ciutadà de les Illes Balears estic dolgut del mal finançament que
tenim en aquestes illes i de les dificultats que qualsevol govern
troba a l’hora de trobar finançament estatal, bàsicament, i d’açò
ja en parlarem més àmpliament.

Bé, quan vaig llegir que s’havia firmat aquest projecte dins
el que és la iniciativa del Foro Banesto Lidera..., el Foro
Banesto Lidera, per seguir el que ha fet, n’ha firmat un de 250
milions amb Aragó, un altre de 260 amb les empreses càntabres,
110 el sector de l’olivar de Jaén, Indústria, el ministeri, 800
milions d’euros també per finançar empreses, 70 milions per
I+D+I, que és el més semblant, però només per a l’associació
d’empresaris de Còrdova, i també aquests 180 milions d’I+D+I
a les Illes Balears, firmats amb el conseller que avui ens
contesta. La pregunta, naturalment, jo la volia fer a la consellera
d’Economia, de Comerç i també d’economia i de fons europeus,
perquè és obvi que Banesto dins aquesta línia, pel que he
explicat del que ja du firmat, posa poques limitacions a la
quantitat, cap limitació al destí, ho pot fer amb una associació
d’un sector concret... Bé, el que m’interessa bàsicament és per
què es fa només amb la conselleria que vostè presideix i per què
no es fa també amb la Conselleria d’Indústria, Comerç i
Energia, on naturalment l’activitat comercial, etc., sembla que
és una de les que més pateix la sagnia d’empresaris i de llocs de
feina, i jo crec que necessita també finançament, al marge de les
línies aquestes normals d’ISBA o ICO, i per què només es
limita a I+D+I. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, la motivació
per la qual s’ha fet canalitzant la qüestió a través de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació és precisament
per l’interès de l’entitat bancària a canalitzar les seves
operacions econòmiques cap a tot allò que representa R+D+I.
Per això la Direcció General d’R+D+I, que depèn de la meva
conselleria, és la que ha focalitzat això.

Això, com és natural, és una decisió important, estratègica
de Banesto, que en el cas de les nostres illes fa aqueixa aposta
que a nosaltres com a govern ens interessa per incrementar
qualsevol tipus d’operació d’ajuda de projecte empresarial que
es relacioni amb temes d’innovació i en temes d’investigació,
però evidentment això no eludeix, com pot imaginar, que
aquells altres sectors econòmics que tenguin un perfil relacionat
amb aquest camp no s’hi puguin acollir. 

Evidentment això no és un fons obert on tota l’activitat
econòmica pugui entrar, perquè aleshores no tendria massa
sentit que es focalitzàs en temes estrictament d’investigació i
d’innovació, però no hi ha cap mena de dubte que si hi ha
empreses industrials, empreses de caràcter manufacturer,
agroalimentàries, etc., que tenen un perfil on la innovació des
d’un punt de vista tècnic impliqui transferència de tecnologia,
transferència de coneixement des de l’àrea d’R+D a la i petita
d’innovació, és innegable que tendran cabuda aquí i, per tant,
sigui la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, sigui la
Conselleria d’Agricultura o siguin altres conselleries o altres
activitats que recullin experiència empresarial constatable,
doncs no tendran dificultat per entrar en aquest camp.

Ara, clar, el punt de partida o, millor dit, el nexe comú de tot
això és que es tracti d’operacions empresarials on el factor
d’R+D+I sigui el component central, la (...) de l’activitat que es
vulgui finançar. Contràriament no deixaria de ser un calaix de
sastre on, com vostè deia, doncs podria..., a altres activitats
comercials, etc., que estan passant malament una situació
empresarial i que s’hi podrien encabir. No és aquest l’objectiu
d’aquest conveni.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. No tenc cap dubte respecte que el que afirma vostè
és el que hi ha, és a dir, que és la mateixa entitat financera que
ha orientat en aquest cas. No obstant això, de la relació que jo
li he expressat abans, el sector de l’olivar de Jaén, els
empresaris que duguin projectes d’investigació per gastar-se
110 milions d’euros, que quasi..., només per a aquest sector, és
a dir, em va fer pensar que segurament l’entitat bancària no era
molt rígida a l’hora de poder concedir ajuts amb aquests fons
amb independència que hi hagués o no projectes d’inversió. És
a dir, em consta creure que només en el sector de l’olivera de
Jaén puguin demanar per a projectes d’investigació, que és el
que hi ha en el conveni de les Illes Balears, 110 milions d’euros.
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Però en qualsevol cas, com li he dit al principi jo no pos en
dubte el que vostè ha explicat. Ara, també em reconeixerà que
donada la situació actual aquests projectes tendran molta
validesa a mig i llarg termini, però per afrontar situacions
conegudes normalment, o projectes coneguts normalment com
anticrisi, difícilment donarà solucions a un percentatge en
quantia, de nombre de persones o de nombre d’empreses, gaire
alt. Per tant benvingut sigui; ara, m’haguera agradat molt, si
haguera estat possible, i m’haguera agradat també que el
Govern hagués fet tot el necessari per intentar que poguéssim
donar l’abast a altres tipus de projecte aquests recursos, que és
el que hi falta. Al final parlam del fet que la crisi, bona part o
quasi tota, és deguda a qüestions de liquiditat. Per tant, si hi
havia aquí 180 milions d’euros, escolti, ja està.

I per acabar, perquè jo sospit -ara m’acaben d’informar que
hi ha la consellera de Comerç-, per tant, que a les altres
preguntes em contestarà la consellera de Comerç, aprofitaré
perquè és la meva darrera intervenció amb vostè, que aquesta
notícia que es va fer pública, vaja, que va manifestar ahir el
president de la Comissió Europea d’avançar a Espanya 2.300
milions d’euros corresponents al 2009-2010 per intentar
recolAlocar persones aturades, segurament exigeix dues coses:
una, tenir un pla d’ocupació. Aquesta setmana mateix sortien a
la mateixa pàgina el president de les Illes Balears i el de
Castella-Lleó; el de Castella-Lleó deia: “Yo le voy a exigir a
Corbacho que me pague un plan integral de empleo”, té un pla
integral fet. Aquí el problema és que no tenim un pla, no ja
integral, que jo el vaig demanar i me’l van votar en contra en
aquesta comissió els diputats que donen suport al Govern, sinó
que no tenim un pla. Si no tenim un pla i no tenim projectes, hi
veurà Espanya..., supòs que ho aprovaran a la reunió del 18 i 19
d’aquest mes els presidents i primers ministres d’estats de la
Unió, i si nosaltres no tenim el pla d’ocupació i no tenim
projectes potser tindrem dificultats una vegada més per tenir
finançament. 

Ja sé que açò no era de la pregunta però li ho havia de dir al
conseller perquè també m’interessava fer-li-ho arribar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies. Sí, Sr. Diputat, jo li començaria fent una petita
broma, i és que si vostè no coneix Ana Botín, li puc assegurar
que si posa 110 milions d’euros per a l’olivar de Jaén és perquè
hi ha I+D+I allà en aquest camp, perquè si no li puc ben
assegurar que aquestes entitats bancàries no obrin l’aixeta de
forma tan generosa si no veuen retorns. En aquest aspecte si hi
ha 100 milions d’euros per una agricultura..., ara no és el tema
objecte de la qüestió, que ara parlem de l’agricultura de Jaén o
d’Almeria, que són els dos centres vitals d’inversió en I+D+I
que hi ha avui en dia en temes agraris. El cas d’Almeria,
sobretot, amb tota l’agricultura artificial, entre cometes, en
forma d’hivernacles, etc., que s’ha fet, amb una potentíssima
inversió en innovació. 

Per tant jo voldria remarcar, com a derivada del que acab de
dir, que aquests 180 milions d’euros per a Balears, insisteixo,
tenen una relació directa amb el que fa esment a I+D+I, a
investigació, desenvolupament més innovació. 

Aquest no és un programa per donar liquiditat a les
empreses, que això forma part d’unes altres línies de treball
financer, línies ICO, amb ISBA, amb tots els defectes que tenen,
que en som conscient, però que tenen aquesta virtualitat. O el
mateix que jo li comentava a la pregunta anterior, aquesta
injecció de liquiditat que he donat des del Govern en altres
camps. L’interès que té Banesto concretament i que encaixa en
la línia de treball del Govern és potenciar experiències
empresarials en I+D+I, i és innegable que aquest I+D+I no se
redueix estrictament a un camp específic com pot ser la
Universitat, sinó que pot tenir diguem-ne un arbrat més copiós
o més rellevant en aquest aspecte, i aquí hi ha un seguit
d’empreses, que vostè coneix també, que van des de les
mateixes empreses turístiques per un cantó, que ja tenen línies
concretes, fins a empreses de la metalAlúrgia lleugera, o
empreses del calçat, o empreses de l’agroalimentació que ja
estan aplicant aquest tipus de polítiques. No es tracta ara de
donar noms, però és evident que hi ha empreses que tots podem
tenir al cap que estan fent innovació tecnològica i que formen
part del sector primari de l’economia i del sector secundari en
el sentit clàssic i ortodox del terme. Aquí és on van les línies
d’ajuda o les línies de crèdit de Banesto; no és un marc obert per
a tothom, com vostè suggeria o comentava amb preocupació,
que jo compartesc, que hi ha empreses del sector comercial o
del sector serveis que tenen dificultats, però que evidentment si
no fan I+D+I no poden acollir-se a aquest tipus d’operativa.

Per a nosaltres és important perquè pensam que tot el que
sigui més inversió de coneixement, més inversió en recerca,
desenvolupament i innovació ha de redundar en un creixement
de la productivitat d’aquesta comunitat autònoma i, de retruc, de
la seva competitivitat econòmica, i és per això que nosaltres
hem vist amb enorme interès i complicitat aquest projecte.

Quant a allò del Pla d’ocupació, la meva informació és molt
escassa en relació a la que li podria proporcionar la consellera
de Treball, que crec que en distintes intervencions em consta
que vostès dos han polemitzat en alguns moments, de manera
que tal vegada és més adient que la dirigeixi a la consellera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de debatre el següent grup de
preguntes, agraïm la compareixença per respondre les preguntes
de l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda, el Sr. Manera, i del
seu cap de gabinet, que l’acompanya. Gràcies.
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A continuació passam al debat de les preguntes 8353, 54, 55,
56 i 57/09.

Assisteix l’Hble. Consellera de Comerç, Indústria i Energia,
Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr. Pere Trias
i Aulí, director general de Comerç; pel Sr. Antoni Femenias
García, director general de Promoció Industrial; i pel Sr. Joan
Ferrà Terrassa, assessor. Els agraïm a tots ells la seva
assistència.

4) Pregunta RGE núm. 8353/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia per fomentar l'activitat productiva.

I per tal de formular la pregunta 8353/09, relativa a les
mesures de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per
fomentar l’activitat productiva, intervé el diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, autor de la
mateixa, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Abans de formular-la, demanaria a la
Presidència, a la Mesa i a la consellera si tenen inconvenient
que la resta de preguntes, aquelles que fan referència a la
modernització i el foment dels comerços urbans, estiguin
agrupades i pugui parlar i explicar-les..., tot i que quan ho
expliqui diferenciï cada una de les illes, però que la resposta
pugui ser conjunta. Per tant, si estem d’acord en açò, demanaré
primer sobre iniciatives i noves actuacions.

És a dir, en aquest moment de situació de crisi és obvi que
els productes tradicionals...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, senyor... Únicament, a no ser que amb aquesta
explicació hagi estat suficient, si podria especificar quines són
les preguntes que agrupa per fer bloc, vull dir perquè en tengui
coneixement tant la mateixa consellera com el mateix president.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, crec que la consellera m’ha entès. Em referesc a les
inversions per a foment i modernització dels comerços a cada
una de les quatre illes. No tenc el número de registre però...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per continuar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Deia a la consellera que tenim -a la
qual no he agraït i agraesc, a ella i als alts càrrecs, la seva
presència per contestar aquestes preguntes... Quines iniciatives
i noves actuacions, és a dir, la situació de l’economia i de
l’ocupació fa que òbviament les línies tradicionals o corrents per
contribuir a millorar les empreses i l’activitat i l’exportació, etc.,
de les activitats productives i de comercialització o d’indústria
de les Illes Balears aparegui com a insuficient, i açò bàsicament
per les dades estadístiques que fan referència al tancament

d’empresa, que fan referència a l’increment de persones en atur
o la baixa presència d’afiliats nous a la Seguretat Social, i
també, n’hem parlat ara fa un moment amb el conseller
d’Hisenda, també pel que fa referència al fet que som una de les
tres comunitats autònomes que un mes rere l’altre sortim a les
estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística com les que
més efectes i més percentatge d’efectes impagats hi ha com a
comunitat autònoma.

Per tant, Sra. Consellera, sense més preàmbuls, quines
iniciatives i quines noves actuacions o mesures pensen dur a
terme?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

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

Molt bon dia. Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sr. Huguet, efectivament tots som conscients de les
dificultats amb les quals ens trobam. Jo crec que seria una
irresponsabilitat obviar-les i sobretot en quina situació es troba
tant el nostre teixit empresarial, els nostres comerços, empreses
també dedicades als serveis, que passen uns temps difícils igual
que els sectors de la construcció o de la indústria turística. 

Aquesta situació conjuntural i mundial, ho vull recalcar, no
se soluciona òbviament amb receptes màgiques ni amb
actuacions puntuals o de maquillatge. Aquesta situació, com tots
sabem però així i tot ho repetiré, està causada pel mateix
sistema financer mundial, basat en l’especulació, basat en
l’enriquiment fàcil, en certa manera. El poder de la banca, de la
gran multinacional, dels plantejaments ultraliberals i de la
globalització de l’economia, tot això plegat ha fet que l’actuació
arriscada que han duit determinats països hagi afectat la resta
del món. Aquest efecte dòmino es produeix per la interconnexió
existent entre sistemes financers, la banca i les grans
multinacionals. Ara molts dels que estan afectats han hagut
d’intervenir amb aportacions, molts d’aquests països afectats
han hagut d’intervenir amb aportacions de recursos econòmics
propis de l’estat per salvar grans empreses financeres,
d’assegurances, etc. És evident que estam davant una crisi
econòmica que ens afecta de manera global, però també estam
davant una crisi econòmica de manca de confiança en el sistema
i de manca de confiança en general, i aquest fet ens ha duit, jo
crec, aquí on ens trobam. Per tant és vera que s’ha de fer un nou
replantejament en tots els sentits, començant pel sistema
econòmic, s’han de cercar fórmules financeres que tornin la
confiança basada en actuacions sòlides, en actuacions segures
i fiables i jo crec que més socials. Defugir de l’especulació i
aconseguir que la globalització de l’economia sigui per donar
respostes a tots aquests problemes i a la societat, més solidàries,
respostes més humanes i no contribuir a aquesta destrucció.



308 ECONOMIA / Núm. 24 / 4 de juny del 2009 

 

He volgut fer una mica d’introducció i de preàmbul, sé que
al Sr. Huguet li agraden els preàmbuls, i per tant, dit això, em
cenyiré a la pregunta pròpia realitzada pel parlamentari Sr.
Cristòfol Huguet, al qual li vull agrair sincerament que m’hagi
convocat per parlar en un àmbit una mica més íntim que és
aquesta sala enlloc de la cambra. 

Per tant, des de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia
tenim distintes actuacions per tal de frenar l’atur i fomentar la
productivitat i la comercialització de les indústries de les Illes
Balears. Des de la conselleria treballam per millorar sobretot la
competitivitat de les empreses de les Illes Balears, tant en la part
productiva de les empreses, com en els seus mecanismes de
futur perquè creim que això és important. 

Si parlam de noves mesures que és el que crec que demana
la pregunta, algunes de les quals he de dir que ja s’han posat en
marxa, però em cenyiré més de cap on anam i en què fem feina
en aquests moments, li puc dir que tenim tres eixos fonamentals
a seguir. Ja vaig fer una mica d’avanç a una pregunta de la
setmana passada a la sessió parlamentària, però ho tornaré
recordar. Aquests tres eixos són millorar la situació financera de
les empreses, això és fonamental; el foment de la
internacionalització de les empreses; noves estratègies
empresarials i gestió i promoció també de sòl industrial, que no
sempre és fàcil. Millorar la situació financera de les empreses,
com tenim intenció de fer-ho.

Pel que fa a l’eix de finançament, aquest any la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia ja ha tret només de la conselleria
una línia d’ajudes específiques, al marge de les altres que hi
pugui haver, destinades a millorar la liquiditat de les empreses.
Dotant-les de capital circulant perquè puguin fer front a les
despeses quotidianes. S’han destinat en un principi 10 milions
d’euros per a les indústries i 6 milions d’euros per al comerç.
Inicialment he de reconèixer que la cosa anava una mica lenta
i hem tengut diverses reunions amb ISBA, permanents reunions
amb ISBA, diria jo, i amb les parts implicades, i la veritat és que
a hores d’ara la cosa ja és molt més àgil.

A part d’això, també treballam amb altres mesures
financeres. En aquests moments m’estim més no concretar-les
perquè negociam amb les parts implicades i aquestes mesures
també les tenim encaminades a millorar les condicions
d’endeutament de les empreses i a reduir la incertesa sobretot
del “comprament” dels seus clients.

Quant al foment de la internacionalització de les empreses,
que és un altre dels eixos en el qual treballam, fa referència
precisament a la internacionalització, i vull remarcar aquest
concepte, perquè no és el mateix que promoció exterior, que
moltes vegades fet segons com serveix de molt poc. Aquesta
feina la feim, com bé se sap, a través del suport a les empreses
perquè vagin a fires, tant les empreses de bijuteria, de calçat,
agroalimentàries, etcètera, ens demanen d’una manera molt
ferma aquest suport per poder sortir a l’exterior, i sense l’ajuda
de la conselleria, algunes d’elles ho tendrien molt difícil.

De totes maneres i per primera vegada en aquesta comunitat,
es fa una feina de recull de tots els mecanismes
d’internacionalització, al marge dels que acab d’esmentar, al
servei de les empreses i ciutadans de les Illes Balears. Aquest
recull ens ha servit per racionalitzar els escassos recursos
existents, sempre m’agrada remarcar que l’administració no té
uns recursos ilAlimitats, però ens serveix per detectar les eines i
els mecanismes que fan falta per donar a les empreses un servei
d’internacionalització. 

Per aquest motiu hem firmat un conveni amb Acció, abans
COPCA i CIDEM, que disposa de 43 oficines comercials
d’assessorament i posada en contacte entre empreses de les Illes
Balears i els llocs on hi pot haver interès comercial. Feim feina
en aquesta línia i aquest conveni, entenc jo que no és un conveni
buit de contingut i de bones intencions, sinó un conveni amb
contingut, fruit del qual podem proporcionar a totes aquelles
empreses que ho desitgin informació de mercats internacionals
i informes de prospecció. Per exemple en aquests moments es
du a terme una reunió a Barcelona amb un total de 17 empreses
de les Illes Balears, que participen ja a una trobada de centres de
negoci d’Acció, allà on hi ha reunides totes les seves
delegacions del món.

A part d’això, conjuntament amb l’ICEX i Acció, dissenyam
un programa de formació per a tots aquells empresaris que es
vulguin internacionalitzar, tant per a aquells que ja tenen
experiència, com per als que no han sortit mai però tenen
intenció de sortir i veuen que és un camí per ajudar a consolidar
les seves empreses. També hi ha un conveni amb l’ICEX a
través del qual es participa en el Pla estratègic ICEX 2007-2012,
amb reunions periòdiques de seguiment i d’implantació d’aquest
pla. També es potencia el programa PIPE, conjuntament amb la
Cambra de Comerç i que vàrem explicar a la seu de la Cambra
de Comerç.

Quant a noves estratègies empresarials, a través de la
Direcció General de Promoció Industrial i de l’IDI es fa feina en
noves estratègies i nous models de negoci per a totes aquelles
empreses que estiguin interessades i que s’hi vulguin acollir.
Dins aquest eix una de les línies prioritàries és, com ja he
explicat altres vegades, la creació de clústers, sempre sorgits
d’iniciatives privades i tenint l’administració com a
dinamitzadora i cofinançadora. Com vostè bé sap, tenen per
objecte coordinar les diferents empreses participants per tal de
fomentar accions de canvi estratègic, canvis estructurals que han
de millorar la competitivitat de les empreses participades.

La creació d’aquests clústers, com a nova estratègia de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i que seria en certa
manera envers el nostre Pla d’indústria, s’intenta conèixer la
situació dels diferents sectors empresarials i la conselleria ha
optat per aquesta metodologia, perquè entenem que permet la
concentració d’empreses, institucions públiques i privades, que
operen a un mateix sector d’activitat. És reunir totes aquelles
empreses que operen dins el mateix sector i això facilita la
tasca.
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La metodologia consta de dos elements, per una part la
diagnosi del sector a estudiar i per l’altra, l’establiment de
mesures o d’estratègies que les empreses han d’aplicar.
Aquestes mesures s’apliquen a tres nivells: a nivell de cada
empresa, a nivell de sector i a nivell d’administració. Els
clústers són una unitat de treball que nosaltres entenem que és
bastant encertada per l’aplicació d’accions sectorials, ja que
totes les empreses com he dit són del mateix negoci i per tant,
comparteixen reptes estratègics i necessitats comunes. El primer
que hem signat, i ja està en marxa en aquest cas, és amb les
empreses de fabricants i distribuïdors de productes químics, són
un total de 25 empreses i aplicam aquesta metodologia. Per tant,
feim feina directament amb cada una d’aquestes 25 empreses,
en aquest cas són fabricants i distribuïdors de productes químics
per aconseguir una bona diagnosi i saber de primera mà quina
és la situació del sector.

Però a més també, s’estudiaran molts d’elements relacionats
amb la competitivitat empresarial, com són les oportunitats de
negoci. Com veu tot està incardinat, nous canals de
comercialització, possibilitats d’innovació i  d’altres, així com
també mesures que es poden adoptar per millorar la
competitivitat, que no sempre han de ser mesures econòmiques
per part de la conselleria, però sí que poden ser disseny
d’estratègies, recomanacions, etcètera. La política de clústers
permet treballar amb un teixit industrial d’una manera més
directa i més realista i establir actuacions a mida a cada sector,
en base a les característiques de cada clúster sectorial.

Aquest és el primer que posam en marxa, però no és l’únic,
ja que consideram que són molt bones eines per ajudar a
incrementar la competitivitat de les empreses i sobretot, la seva
capacitat d’innovació. Uns altres clústers que comencen a fer
feina són el comerç agroalimentari, també el sector serveis,
també volem reagrupar el calçat, bijuteria, els fabricants de
mobles, el sector de la fusta, el sector agroalimentari i el sector
de la moda. En tots aquests sectors s’utilitza la mateixa
metodologia de feina, al marge de totes les ajudes que hi pugui
haver tradicionals i que es mantenen perquè entenem que són
vàlides...

EL SR. PRESIDENT:

Hble. Consellera, li agrairia si pot anar acabant, havent-se
excedit del temps. De totes maneres, miraré de ser flexible, una
miqueta.

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

No sabia el temps, perdonau, em pensava ...

EL SR. PRESIDENT:

Són deu minuts, en du dotze, però ...

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

D’acord, aleshores, breument li resumiré que també tenim
un pla de captació d’inversió estrangera. En aquest moment hi
ha un conveni signat entre l’Institut d’Innovació Empresarial i
l’Invest in Spain, dependent del Ministeri d’Indústria per
potenciar la diversificació dels models econòmics. Després
també captació d’inversors privats per a projectes emprenedors
i innovadors, això es fa a través de l’IDI i l’objectiu és
aconseguir finançament per a accions que permetin posar en
contacte empreses i emprenedors amb bones idees i poder fer
negoci.

I després també la gestió i promoció de sòl industrial. La
situació és que des de l’IDI es du a terme una política per al
desenvolupament d’infraestructures, per posar sòl industrial a
disposició dels empresaris i també s’intenta articular una línia
d’ajudes per tal de poder ajudar els empresaris que vulguin
adquirir aquest sòl industrial. Per tant, l’objectiu seria posar sòl
industrial públic a disposició de les empreses de les Illes
Balears.

Això són més o manco les coses..., a mi m’hagués agradat
explicar-ho amb molt més temps, però no és possible.

Per tant, moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Em sap greu Hble. Consellera, però el President s’ha
d’adequar també al Reglament del Parlament.

Té la paraula el portaveu del Grup Popular per un temps
màxim de cinc minuts. I serem flexibles.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt bé, Sr. President. Serà inflexible, gràcies, Sr. President
-(Rialles de l’intervinent)-, em convenia dir el contrari.

Disculpau, però, com abans ha fet el conseller d’Hisenda
una petita broma, ara encara ens durava.

Sra. Consellera, moltes gràcies. I efectivament, en el
Parlament sobretot l’oposició som els que més lamentam les
limitacions temporals, d’aquí que no trobi rar que, encara que el
President ha dit que seria flexible, jo hagi entès que seria
inflexible. Procuraré adaptar-me al temps Sr. President.

Tres qüestions molt concretes. Sobre el darrer que ha parlat,
sòl industrial. Miri, estic convençut que en la línia del seu
preàmbul, a mi m’agraden més els preludis que els preàmbuls
-li faria un ta-ra-ra-ra d’algun d’aquests-, però em limitaré al
que realment importa en aquesta pregunta. Sòl industrial, no
només per al futur a mitjà i a llarg termini, és molt important en
aquesta comunitat com a la resta que hi hagi territorialment ben
distribuït pel que suposa d’equilibri, també a un cost que no
suposi per a qui l’ha de comprar o l’ha d’adquirir o que s’ha
d’instalAlar una despesa que signifiqui que el tregui del mercat
per després amortitzar la inversió; que estimuli que aquells que
encara són dins les ciutats puguin tenir a un sòl específic per
ubicar les indústries i les activitats d’aquests tipus, i també com
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a estímul, perquè té una part de mesura anticrisi el fet de
contribuir que hi hagi activitat de la construcció, d’urbanització
i també facilitats.

Per tant, bé, va a la moció que tenc dimarts que ve una
proposta que tenc en aquest sentit i veig que coincidirà bastant
amb la idea. Per tant, Sra. Consellera, si vostè ja em pot avançar
si està d’acord que es faci o s’elabori, no li diré un pla director
sectorial, però sí de qualque manera una planificació d’actuació
on aquest equilibri que suposa damunt el territori la distribució
de les activitats industrials i s’obrin línies per executar i
planificar, jo crec que coincidirem plenament si és així.

Segona qüestió. Entre el que se va denominar a l’acord
d’estabilitat política en el pacte, com un impuls a un Pla de
competitivitat, hi havia un pla per a la internalització de les
indústries de les Illes Balears. Vostè m’ha parlat d’un seguit de
mesures o d’actuacions que duen a terme i que s’ampliaran, li
deman pel pla. Realment açò es conformarà o arribarà a ser un
pla amb els termes que significa la planificació d’un objectiu
polític?

I en tercer lloc, també em preocupa el tema dels
procediments administratius. A la seva conselleria que els
procediments administratius siguin més àgils, més abreujats i
més eficients significa qualque cosa més que positiva per a les
empreses, per als treballadors, per a l’ocupació i demés. Jo no
record si vostè ha presentat iniciatives dins el que anomenam les
mesures per estimular l’activitat econòmica; nosaltres amb les
esmenes fetes al decret anomenat Nadal sí que n’incorporàvem,
perquè les activitats que vostè regeix de la seva conselleria,
comerç, indústria, energia, etcètera, tinguessin actuacions
administratives que poguessin afavorir els ciutadans.
L’administració, no ho hem de deixar de perdre mai, és un
servei als ciutadans, per tant, tot el que facin, i no sé si en fan,
m’agradaria..., perquè no ha anat a la relació i crec que és una
mesura no econòmica molt important en aquests moments per
poder ajudar a les empreses i a l’ocupació, el tema de treure els
expedients em més aviat possible. Li posaria exemples
d’expedients que no surten fa mesos. 

Per tant, li deman, la tercera qüestió que li planteig en
aquests cinc minuts que no esgotaré, Sra. Consellera, si farà
actuacions en aquesta línia perquè els expedients siguin el
manco temps possible dins la conselleria i es resolguin amb el
menor espai de temps possible.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. En torn de contrarèplica i per
tancar el debat té la paraula l’Hble. Consellera, per un temps
màxim de cinc minuts.

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

Seré breu. Moltes gràcies, Sr. Huguet per les seves
aportacions i per la seva amabilitat. Quant a polígons industrials
li he de dir que en aquest sentit s’està estructurant, ja la feina
està pràcticament acabada, està acabada, un eix d’actuació entre
l’IDI i la Cambra de Comerç per desenvolupar una eina
telemàtica d’informació geogràfica perquè totes les empreses
puguin tenir al seu abast la informació de sòl industrial
disponible. Això ja és una feina que està pràcticament feta.

I també, ja li ho he avançat, s’està negociant entre IDI i
ISBA facilitar avals subvencionats per poder tenir un bon
finançament perquè les empreses es puguin instalAlar en els
polígons industrials. Això són dues actuacions que s’estan fent,
és aquest Sistema d’Informació Geogràfica, està pràcticament
acabat amb la Cambra, i en aquest cas també s’està negociant
per facilitar això. És veritat que el sòl industrial de vegades és
caríssim, però tots sabem que l’envolta una especulació
espantosa, que moltes vegades els ajuntaments permeten i jo
entenc que des del Govern s’ha d’evitar. Ara bé, el Govern
actua en base al sòl industrial que els ajuntaments posen al
nostre abast.

Quant a allò que m’ha dit del Pla d’internacionalització, jo
crec que li he explicat perfectament quines són les actuacions,
d’una manera una mica ràpida per falta de temps, però jo crec
que han quedat clares les actuacions que duim en aquests
moments, perquè no basta només anar a les fires sinó que s’ha
d’anar més enllà, i sobretot entenem que els empresaris no
forçosament s’han de desplaçar ells, sinó que amb aquests
convenis que hem signat, des de l’administració es poden fer
tots aquests estudis de mercat i es poden fer totes aquestes
prospeccions per tal de facilitar-los tots aquests plans. Són
també dues de les actuacions que es duen a terme. 

Quant a la internacionalització, quant, perdó, als tràmits
burocràtics, hi estic absolutament d’acord, l’administració és
lenta, i jo vaig dir en aquesta mateixa sala, sense que em
pugessin els colors, que el millor que podríem fer seria un gran
pacte entre tots els partits polítics i canviar l’administració dalt
a baix, no sé si això li sona a utopia, però seria el millor que
podríem fer, perquè l’administració és lenta, en general,
aquesta, i l’administració del Govern central, l’administració de
la Unió Europea i l’administració municipal. Dit això, nosaltres
som conscients d’aquest problema i no ens hem quedat mans
plegades, per tant, nosaltres amb els procediments
administratius ja a principi d’any vàrem mirar d’escurçar-los al
màxim, ja vàrem treure totes les línies d’ajuda, vàrem començar
a partir del gener, tot ha estat un degoteig, però també hem
canviat el sistema per tal que es faci tot molt més ràpid. La
setmana passada, per posar-li un exemple que vostè coneixerà
molt bé, vaig dur a Consell de Govern les ajudes que pertoquen
a l’Associació de Calçat de Menorca per tal que no sigui a finals
d’any quan cobrin, com ha passat en vegades anteriors, i també
aquesta setmana, si no hi ha res de nou, demà mateix duré les
ajudes a l’Associació de Calçat de Mallorca i de SEBIME de
Menorca.
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Per tant, com veu, en aquest sentit feim bastant feina, però
també hi hagut canvis a l’hora de resoldre els expedients. Hi ha
unes comissions que es reuneixen cada quinze dies, no esperam
que ens hagin entrat tots els expedients al final, sinó que, a
mesura, i això ho saben els afectats perquè tinguérem cura de
fer-los-ho arribar a través de les seves patronals, a través dels
mecanismes que hi ha adients, cada quinze dies es reuneix la
comissió per tal de resoldre tots els expedients a mesura que
entren, per tant, cada quinze dies entren i surten i no esperam al
final, i crec que això també és una manera important i que en
aquest sentit hem avançat. Som conscient del problema, som
conscient que les empreses han de rebre les ajudes el més aviat
possible, però com veu hi feim feina i crec que pel bon camí.

Per tant, moltíssimes gràcies i per part meva no sé si he
deixat res.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Ha intervengut per un
temps de quatre minuts i vint segons. 

5) Pregunta RGE núm. 8354/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria de foment i modernització
dels comerços urbans.

6) Pregunta RGE núm. 8355/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria de foment i modernització
dels comerços urbans.

7) Pregunta RGE núm. 8356/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria de foment i modernització
dels comerços urbans.

8) Pregunta RGE núm. 8357/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria de foment i modernització
dels comerços urbans.

Si no ho tenc mal entès agrupam ara quatre preguntes i té la
paraula l’Hble. Diputat del Grup Popular el Sr. Cristóbal
Huguet, per un temps màxim de deu minuts que en aquest cas,
a l’hora d’haver una agrupació important, tendrà magnanimitat
amb l’ús del temps.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Aquesta, Sr. President, no és una pregunta on jo
pugui aportar qüestions sinó és de control puro y duro. Per tant,
li deman a la consellera les actuacions duites a terme a cada una
de les illes, durant l’any 2008, per millorar, fomentar i
modernitzar els comerços.

Així de senzilla és la pregunta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera per
respondre al portaveu del Grup Popular.

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

(Principi d’intervenció no enregistrat)

... també li volia dir, perdó, que a Menorca es va aprovar,
gràcies al fons FEDER, l’adequació del recinte firal d’Es
Mercadal amb un pressupost total d’1.200.000 euros que
entenem també contribueix a dinamitzar l’illa de Menorca.

Quant a Eivissa les ajudes al foment del comerç urbà i
millores del comerç rural es va atorgar una ajuda a l’Ajuntament
de Vila per valor de 5.673 euros per a maquinària, càmera de
seguretat en el mercat nou i modernització d’imatge i de lloc de
venda. Quant a la línia de modernització del comerç i dels
serveis i la seva adaptació a criteris de competitivitat i qualitat
dirigit als comerços es varen atorgar 64 ajudes per un total de
434.000 euros que també suposen una inversió induïda d’uns 3
milions. També es va aprovar la rehabilitació del centre artesà
de Sa Penya amb un pressupost total de 900.000 euros. Això
també s’ha de dir que es va fer amb fons FEDER, però que
també parlam de millora d’un centre artesanal vinculat per tant
amb el comerç i amb la indústria d’Eivissa.

Quant a Formentera la línia de modernització del comerç i
dels serveis i la seva adaptació a criteris de competitivitat i
qualitat dirigit als comerços es varen atorgar un total de sis
ajudes per un total de 33.000 euros i que ha generat una inversió
de 181.000 euros. S’ha de tenir en compte l’aprovació, gràcies
a fons FEDER també, de la construcció del centre artesà i
cultural de Ca’n Gabrielet, que nosaltres entenem que és molt
important com a dinamitzador de l’economia de l’illa de
Formentera, ja que una gran part de la seva activitat no turística
és al voltant de l’artesania. Aquest projecte compta amb un
pressupost de 700.000 euros. Això és en resum les ajudes que
s’han donat.

També a l’illa de Formentera es va dur una inversió molt
important d’1.276.000 euros, a càrrec de fons europeus, per al
soterrament de tots els contenidors de l’illa de Formentera, la
qual cosa ha millorat d’una forma molt considerable la imatge
de tots els comerços perquè de tenir davant uns soterraments
molt curiosos a tenir aquells aparells tan enormes entenem que
també millora molt la seva imatge.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Té la paraula el portaveu
del Grup Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sí, jo li agrairé perquè és impossible,
tot i que quedarà gravat el que vostè ha llegit, que si la
documentació és més àmplia i no té inconvenient el president
podria manar fer unes còpies perquè els portaveus de cada un
dels grups disposem d’aquesta informació més detallada sense
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haver d’utilitzar més temps aquí a la comissió, sempre que la
consellera ho consideri.

I les preguntes del meu torn farien referència a una qüestió
que no m’ha quedat clara, en primer lloc, si les ajudes, és a dir,
si ha distribuït tots els fons, tant pel que fa al foment com pel
que fa a les actuacions de subvenció a l’activitat comercial, i
també del FEDER. És a dir, de cada una de les tres partides que
vostè ha gestionat si s’han esgotat els recursos prevists per al
2008. S’han esgotat, amb els projectes als quals ha donat suport,
tots els recursos que disposava la conselleria per a aquest any
passat.

Dos, per altra banda, si les solAlicituds que s’havien formulat
s’han ateses totes; és a dir, si s’han denegat o no per falta de
pressupost o per defectes de la solAlicitud o per altres qüestions
que jo desconec algunes de les solAlicituds tant de les
corporacions per al mercats municipals com dels comerços que
hagin solAlicitat ajudes.

I el darrer, Sr. Consellera, quin és el criteri per donar suport
als projectes amb fons FEDER, és a dir, si no ho he apuntat
malament, hi ha  200.000 euros a Es Mercadal, hi ha 900.000
euros al centre artesanal d’Eivissa i hi ha 700.000 euros al
centre artesanal de Formentera, açò respon a qualque tipus de
planificació, a projectes o és una negociació amb els consells o
amb els ajuntaments? Aquestes serien les tres qüestions que
m’interessa conèixer i que vostè em respongui.

Gràcies.

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

Sí, moltes gràcies. L’execució, més o manco, de les ajudes
ha estat d’un 98%, per tant, pràcticament totes les ajudes s’han
atès la gran majoria, si bé és veritat que en devem haver denegat
alguna per defecte de forma o perquè hem (...)l’expedient. Això
com vostè sap després hi ha la possibilitat d’un recurs que no
sempre no es pot resoldre favorablement, però ja dic, en general,
un 98% de les ajudes s’han entregades i, per tant, en aquest
sentit estam més que satisfets.

Miri, quant a projectes finançats amb fons europeus ha de
tenir en compte que en el període anterior, perquè ara som en el
nou i hi ha nous projectes, aquests són de l’anterior, es varen
mirar, evidentment, projectes que s’ajustessin a la normativa
europea, que tenen unes característiques, i sobretot hi va haver
determinats projectes que els vàrem haver de descartar per a un
posterior període perquè l’execució d’aquests projectes havia de
ser molt ràpida perquè si no es perdien els fons europeus. En
aquest cas, li posaré un exemple clar i concís, a l’illa de
Formentera vàrem haver d’engegar primer el projecte de
soterrament de contenidors abans de la rehabilitació del Centre
d’Artesania perquè sabíem que era un projecte que en un any el
podíem acabar, podia estar tot certificat i podia estar tot conclòs
i ara hem enllestit el segon projecte.

La resta més o manco és el mateix, és amb doblers anteriors.
El cas de Ca’n Gabrielet, per exemple, ja és amb els doblers
FEDER del nou període que és del 2008-2013, si no ho duc
malament.

Per tant, aquest és una mica el criteri, que els ajuntaments o
els consells nosaltres ens posam en contacte, van presentant els
seus projectes i els anam tirant endavant sempre coordinats amb
els consells, que entenem que és una administració amb la qual
s’ha de fer feina colze a colze i, per tant, atenent les peticions de
cada illa. S’ha fet igualment amb els projectes que s’han duit a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera i aquest és un
poc el criteri, però sí he de dir que quan vàrem entrar vàrem
haver de fer un poc de via perquè vostè sap que a Europa són
implacables en aquest sentit i si no ho justifiques a temps perds
tota la subvenció i tota l’ajuda, la qual cosa després és un
problema greu tant per a l’administració autonòmica com per als
consells o l’administració que perd aquestes ajudes.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Agrair-li la seva presència.

I havent-se esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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