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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

Compareixença RGE núm. 995/10, 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 d'execució del pressupost de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de l'any 2009.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la Compareixença RGE núm. 995/10 de la consellera de
Comerç, Indústria i Energia, solAlicitada per 4 diputats membres
de la Comissió d’Economia adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per tal d’informar sobre el grau d’execució del
pressupost de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de
l’any 2009. 

Hi assisteix l’Hble. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia, Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr.
Sebastià Reixach i Genovart, secretari general, pel Sr. Pere
Trias i Aulí, director general de Comerç; pel Sr. Antoni
Femenies i Garcia, director general de Promoció Industrial; pel
Sr. Guillem Fullana i Daviu, director general d’Indústria; per la
Sra. Catalina Alemany i Sorell, directora gerent del Centre
Balears Europa; pel Sr. Pere Perelló i Amengual, director gerent
de Fires i Congressos de les Illes Balears; pel Sr. Àngel Pujol i
Rosselló, director gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial
de les Illes Balears; per la Sra. Marina Crespí i Gómez,
assessora; i pel Sr. Josep Maria Lendínez i González, cap de
Gabinet.

A tots ells, agrair-los la seva presència i assistència. Té la
paraula la Sra. Francesca Vives i Amer per fer l’exposició oral.

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

Bon dia senyores i senyors diputats. En primer lloc el meu
agraïment per trobar-nos una altra vegada en aquesta sala.
També donar les gràcies al meu equip que m’ha acompanyat. I
intentaré explicar de la manera més breu i més clara possible
l’execució del pressupost de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia de l’exercici 2009.

Si els sembla bé, l’aniré desglossant en primer lloc per
capítols, començant per una descripció general, capítol per
capítol. En el capítol 1 de personal, s’ha compromès un import
de 6.457.000 euros i se n’han executat 6.291.000, pressupostats.
El que suposa quasi un 96, quasi un 97% del crèdit definitiu.

En el capítol 2, béns corrents, s’han compromès 1.177.284
euros i se n’han executat 1.171.784. La qual cosa és
pràcticament un cent per cent, concretament un 99,12%.

En el capítol 4, transferències a empreses pròpies de la
conselleria. S’ha compromès un total de 10.891.000 euros que
s’han executat en el cent per cent.

Si passam al capítol 6 d’inversions, s’ha de dir que s’ha
compromès 1.893.066 euros i s’han executat 1.797.000 del
pressupostat, la qual cosa se situa entorn al 79%.

Capítol 7, de transferències de capital, com vostès saben,
són subvencions; es varen treure convocatòries d’ajudes per un
importat de 42.561.771 euros, dels quals es varen comprometre
36.397.000 i al final se n’han executat 28.522.228 del
pressupost, la qual cosa suposa un 65% del crèdit definitiu.

Quant al còmput global de la conselleria, s’ha de dir que
d’un pressupost definitiu de 65.050.131 euros, s’ha de dir que
se va reservar en principi un 97,47%, i del conjunt de l’actuació
s’ha executat el 74,83%. Això és l’execució final del pressupost.
Després, si voleu, explicam els motius.

Si voleu, passam a les direccions generals i començarem per
la Secretaria General. 

S’ha de dir que sobre el capítol de personal, que és la que ho
gestiona, s’ha de fer un aclariment i és que si no s’ha executat
al cent per cent és perquè com vostès saben, de vegades amb la
mobilitat pròpia de l’administració hi ha algunes places que no
es poden cobrir i d’aquí que hagin sobrat doblers, perquè
temporalment no s’omplen aquestes places. 

Quant al capítol 3, de transferències de la Secretaria
General, s’ha de dir que a la convocatòria de préstec per capital
circulant d’ISBA es va destinar una quantitat determinada des
de Secretaria, això va ser una petició del propi sector del comerç
i de la indústria i que vàrem posar en marxa aquests tipus
d’ajudes, però no s’ha exhaurit al cent per cent, a causa de les
dificultats que vàrem tenir al principi i que jo crec que enguany
hem solucionant, però també perquè en un moment donat
determinades empreses optaren per un altre tipus de línia de
crèdit, com per exemple l’ICO. Per tant i per aquest motiu ha
sobrat una partida pressupostària.

Quant al capítol 7 de la Secretaria General, que són
subvencions, s’ha de dir que la mateixa secretaria ha gestionat
els propis expedients concrets de subvencions del programa de
desenvolupament sostenible local i urbà del programa operatiu
de fons FEDER 2007-2013. Per dur a terme aquesta mesura
s’han realitzat distints convenis amb ajuntaments i consells
insulars i l’import compromès és d’1.847.500 euros, dels quals
s’han executat 1.383.028 euros. Hi ha una petita diferència que
evidentment ens agradaria que s’haguessin compromesos tots,
però el motiu d’aquestes quantitats és que de vegades els
ajuntaments o els consells, sobretot els ajuntaments, presenten
projectes i després han optat per ventura per altres línies de
subvenció, com per exemple el Pla E, que també sabeu que el
Govern central l’ha activat per fer front a la crisi immobiliària
i del sector de la construcció. 
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Així i tot s’han fet actuacions molt interessants que
m’agradaria destacar, algunes encara estan en marxa, la majoria
estan en marxa i algunes són una compra, però voldria destacar
la rehabilitació del Teatre Mar i Terra de Palma, també el
recinte firal d’Es Mercadal -això són convenis signats amb
consells i ajuntaments-, la compra de Can Catany de Llucmajor,
supòs que ho coneixen, la museïtzació del jaciment a Eivissa,
primer es va comprar mitjançant fons europeus la parcelAla de
Na Capelleta i ara s’està tirant endavant el projecte; o també en
aquest moment s’està construint el centre de Can Gabrielet, que
també és amb un conveni amb el consell. I també i el vàrem
visitar abans d’ahir i crec que suposarà un gran avanç a l’illa
d’Eivissa i en concret a Vila, és la rehabilitació del centre
artesanal de Sa Penya a Eivissa, un barri degradat i jo crec que
aquesta actuació puntual canviarà molt la situació.

Ja he dit que el fet de la manca d’execució en un cent per
cent es deu bàsicament que de vegades hi ha ajuntaments que
fan les peticions i després els mateixos ajuntaments ens
demanen pròrrogues i ens demanen canvis d’anualitats per
problemes que tenen a l’hora de finançar-los. Per tant, per
aquest motiu l’execució total en aquest cas ha estat d’un 67%.

Passam a la Direcció General de Comerç. S’ha de dir que de
capítol 7 es gestionen dues línies d’ajuda, una línia de comerç
urbà encaminada als ajuntaments, una línia que ens han
qüestionat de vegades en seu parlamentària, però jo crec que és
un gran encert i jo crec que tots els ajuntaments estan més que
satisfets i alguns dels que sou aquí heu pogut comprovar la bona
acollida que té aquesta línia per part dels batles i sobretot pels
ajuntaments petits que són els que tenen més dificultat a l’hora
de tirar endavant projectes pel seu complicat finançament.
Aleshores, com deia, hi ha una línia de comerç urbà i una línia
de comerç i serveis, això són subvencions a empreses i també a
l’artesania. A les dues convocatòries s’han destinat 4.410.000
euros l’any 2009, més 3.160.000 de les anualitats anteriors, de
projectes que són plurianuals. I en total es varen destinar
7.570.000 euros. D’aquests, inicialment en vàrem comprometre
un 90% i es justifica i s’executa amb el corresponent pagament
i crèdit disponible l’ordre del 65%, per la problemàtica que acab
d’explicar.

Quant a fires, s’ha de dir que la Direcció General de
Comerç, mitjançant Fires i Congressos ha duit a terme
actuacions per un import d’1.360.000 euros per fires de caràcter
local, Baleart n’és un exemple, però també nacional, com és el
cas de SEBIME. Després s’han destinat 153.846 euros a
amortitzar préstecs i també a cobrir dèficits d’anys anteriors.
Intentam escurçar aquest dèficit en la mesura de les
possibilitats.

A la Direcció General de Promoció Industrial hi ha els
següents programes. Per una banda tenim Innoempresa i després
subvencions a les empreses per a la compra de maquinària,
promoció, etc. Des de les esmentades convocatòries s’ha
compromès un 98% i s’ha executat al voltant d’un 78%. La
manca d’execució del cent per cent que ens hagués agradat i que
per a nosaltres seria òptim, però que quasi és una utopia, se deu
que al final hi ha empreses que no són capaços de justificar
l’ajuda concedida perquè han tengut dificultats, perquè han
tornat enrere o perquè no s’han tramitat bé els papers. En aquest
cas es dóna l’oportunitat de presentar un recurs que se revisa,
però en molts de casos l’administrat no presenta els papers i, per

tant, l’ajuda no es pot atorgar òbviament perquè no té el
vistiplau dels tècnics de la conselleria.

També la Direcció General de Promoció Industrial
transfereix a l’IDI el crèdit suficient per a la gestió de les
actuacions que li són encomanades, com són millores de la
competitivitat d’empreses, internacionalització, etc. L’IDI ha
tengut 1.193.000 euros per a actuacions de cooperació
empresarial, com són ajudes a associacions, totes les
associacions en general, 450.000 euros per al suport als sectors
productius, 583.333 euros per a pagament de l’operació que
vàrem rebre de l’anterior legislatura amb l’empresa Yanko, per
pagar en aquest cas als proveïdors; i després 1 milió d’euros
destinats a distintes activitats dins el sector industrial, com pot
ser Concurs del Moble a Manacor, els clústers de serveis, el Pla
d’indústria, etc. Totes aquestes actuacions que es duen a terme
precisament a petició dels propis sectors.

La Direcció General d’Energia disposa d’un pressupost de
14.812.000 euros i se’n varen reservar 14.449.280. Es varen
comprometre al final 10.125.000 euros i d’aquests només, he de
dir només perquè és així, només se’n varen pagar 7.034.000. És
la direcció general que probablement té l’execució del
pressupost més baixa, però està dins els paràmetres d’anys
anteriors perquè té una dificultat associada i és la baixa
execució dels ajuntaments a causa de la seva situació
econòmica. Un exemple clar, a Son Barbassa de Capdepera hi
havia compromès 1.774.000 euros i al final només en varen
justificar 3.800. Per tant, només en vàrem poder pagar aquests
3.800. Evidentment és un projecte que segueix endavant, però
hem hagut de passar pagaments de l’any passat a enguany
perquè l’ajuntament no ho ha pogut fer.

També hem tengut dificultats en les línies d’ajuda per a
instalAlacions fotovoltàiques dels ajuntaments que només han
justificat del total de peticions un 40% de l’import concedit
aproximadament. També s’ha de tenir en compte una cosa molt
important, i això marca l’execució del pressupost, i és que la
Direcció General d’Energia se troba sotmesa, en bona part, a
l’IDAE a l’hora definir i quantificar les línies d’ajuda. Ens
vénen marcades, tot i que a les reunions amb el ministeri, he de
reconèixer que són receptius i hem adequat algunes coses a la
realitat de la comunitat autònoma, la majoria de línies vénen
imposades pel ministeri. I també he de dir que són ajudes
finalistes i, per tant, donen poc joc, no es poden canviar de lloc,
o s’executen o es perden. Per altra banda les convocatòries
d’energia crec que són relativament innovadores algunes. Són
noves i he de reconèixer, tot i l’esforç que feim de difusió,
algunes no tenen l’acollida que ens agradaria i que esperam.
Seguirem en aquesta línia perquè de vegades és la situació del
moment, però la tendència pot canviar.

Quant a la Direcció General de Fons Europeus s’ha de dir
que a més de les funcions de seguiment i de control de les
actuacions emmarcades en el Programa operatiu competitivitat
regional i ocupació FEDER 2007-2013 de Balears, també té les
tasques de certificació de pagaments inherents a les actuacions
que -com sabeu- són moltes les que se duen a terme i
l’avaluació de l’execució del Pla operatiu de cara al compliment
dels objectius establerts per la Unió Europea. Per altra banda i
en aplicació del Decret 54, el servei de control i verificació,
abans de procedir a la certificació de les despeses corresponents
a l’execució de les actuacions emmarcades, en el marc de les
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iniciatives comunitàries i altres projectes europeus no inclosos
en el Programa operatiu 2007-2013 FEDER. Per tant, s’ha de
procedit al control i a la verificació per part de tot el que es fa.
Durant l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2009, la
Direcció General de Fons Europeus ha gestionat un projecte
d’inversió immaterial per import de 201.000 euros, per a
l’execució d’aquestes tasques que he dit abans i que, a més, són
exigides per part de la Unió Europea i BrusselAles. 

Per tant, jo crec que més o manco he fet una pinzellada, el
més clara possible, de quines han estat les línies durant el
pressupost del 2009. Evidentment ens hagués agradat que fos
del cent per cent, però és molt complicat per allò que he
explicat, peticions que es fan un moment donat que creuen que
es poden dur a terme, després per qualsevol problema o
dificultat no es tramiten, els ajuntaments tornen enrera o els
propis empresaris tenien uns plans i es veuen obligats a canviar
d’estratègia, i sobretot és per aquí per on ens queden més
doblers penjats. De totes maneres hem intentat gestionar el
millor possible i evidentment aprenem dels errors, diguem-ho
així, per tal de millorar any rere any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Ara procedeix a la
suspensió per un temps de 45 minuts, deman als grups si podem
continuar? Pareix ser que sí.

Per tal de formular les qüestions que consideri oportunes, té
la paraula el Grup Parlamentari Popular autor de la iniciativa.
Té la paraula, Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc les meves paraules d’agraïment cap a la Sra.
Consellera per la seva assistència i també per als alts càrrecs
que l’acompanyen. Però l’agraïment sobretot per les
explicacions que ha donat a la seva intervenció. Jo vull fer una
prèvia, Sra. Consellera, i és que a tota la meva intervenció em
referiré a les dades que ens ha transferit la Conselleria
d’Economia i Hisenda, d’acord amb la Llei de finances. Ho dic
perquè vostè hi ha fet referència i ha donat alguns percentatges,
fent referència a executat i hi ha un cert ball entre el que vostè
ha dit i el que tenim remès aquí. No sé si quan diu executat fa
referència al reservat. Jo faré referència al contret, al reservat i
al pressupost definitiu i inicial que és el que ens han enviat. Per
tant, crec que s’ha de fer referència als papers que toca, ho dic
perquè hauria de repassar aquestes dades i aquests percentatges
que vostè té.

Concretament en el capítol 1, veig que hi ha un disposat del
99,35%, vostè deia un 94%, crec recordar de memòria. I també
en el capítol 2 un 99,5%, és el més normal, jo entenc que és el
correcte, no debades es tracta només de pagar nòmines i despesa
corrent. Per tant, crec que és l’ajustat, i enhorabona perquè han
sabut ajustar el pressupost a la realitat. No hi ha res a dir, el més
fàcil és pagar nòmines i despesa corrent.

En el capítol 4 també hi ha un estat d’execució alt, un
disposat de 98,38%, és evident, aquí del que es tracta és de
transferències a consorcis i corporacions locals, la gestió també
és fàcil, és una simple transferència i a més és el que hi havia
pressupostat.

Vull fer-li una pregunta concreta en el programa 72721A de
serveis generals a la partida 4700 no hi havia res pressupostat i
veig que se li ha incorporat a empreses privades 448.000 euros,
m’agradaria que em pogués dir a què s’ha destinat, per què hi ha
hagut aquest increment, aquesta incorporació a aquesta partida
que no hi havia res pressupostat si deu haver estat alguna
exigència m’agradaria que em digués a què s’ha destinat. Així
i tot en el capítol 4 només hi ha un 66,40% disposat.

En el capítol 6 veig que teníem raó quan a la discussió dels
pressuposts de l’any 1999 vàrem presentar una sèrie d’esmenes
proposant baixes en el capítol 6 al que eren inversions de
caràcter immaterial, veig que teníem raó perquè vostès aquí
tenen una baixa de 2.188.000 pel que fa referència al pressupost
definitiu, al pressupost inicial tenien 2.188.000 euros més
pressupostats que al pressupost definitiu, hi ha un estalvi
important, però a mi m’agradaria que em digués on s’han
destinat aquests 2.188.000 de baixa que vostès han tengut en el
pressupost inicial en el capítol 6. Així i tot amb aquest estalvi
que vostès han tengut únicament han disposat en el capítol 6 un
83% de contret, el 78,98%, crec que també és de molt baixa
execució.

On veim que l’execució és molt més baixa, i passaré a
explicar-ho, és en el capítol 7. Del pressupost definitiu que hi ha
a capítol 7 és el global, que són 44 milions, podem veure dels
papers que vostès ens han remès com disposats tan sols hi ha
36.395.000 euros. És a dir, que del total del capítol 7 vostès
només han disposat el 82,68% i contret un 65,32%, dels 44
milions que hi havia pressupostat només han contret 28.750.000
euros. Crec que la xifra per ella mateixa ja diu com han anat les
coses. Sra. Consellera, a capítol 7 vostès han deixat 7.625.000
euros sense disposar, és a dir que no els han gastats, en un any
de crisi 7.625.000 euros sense disposar, sense gastar. 

A Serveis Generals també ens trobam que el pressupost
definitiu baixa respecte de l’inicial en 522.000 euros, que també
deman on s’han destinat aquests 552.000 euros. Ens trobam a
Serveis Generals capítol 7 amb un contret tan sols del 54,61%,
han deixat de disposar 960.000 euros que si sumam a aquesta
baixa inicial de 552 ens trobam que d’un pressupost inicial de
3.600.000 vostès han deixat sense gastar 1.512.000 euros. 
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Capítol 7, Promoció Industrial, disposat un 90,73% i contret
un 74,34%, és a dir només han deixat aquí 1.370.000 euros
sense disposar, un disposat d’un 90% entenem que pot ser un
bon grau d’execució del pressupost, però veurem per què aquí
hi ha aquesta altra execució quant a disposat. Dues preguntes
molt concretes també li faig aquí, Sra. Consellera, referent a les
transferències que s’han fet a l’Institut d’Innovació Empresarial
i al Consorci per al Desenvolupament Econòmic. A l’Institut
d’Innovació Empresarial hi havia un crèdit inicial pressupostat
de 2.497.000, la liquidació, disposat i contret, 4.361.000 euros,
resulta doncs que a l’Institut d’Innovació Empresarial se li ha
transferit 1.864.000 euros més del que hi havia pressupostat
inicialment i, com dic, n’hi ha 414.000 que estan a l’aire, és a
dir, sense partida pressupostària del contret. Jo deman per què
1.800.000 més s’ha transferit a aquest institut quan no estava
pressupostat, alguna cosa, supòs, se m’explicarà al respecte.

Pel que fa al Consorci per al Desenvolupament Econòmic
doncs ens trobam també que se li transfereixen 200.000 euros
que no estaven pressupostats, és a dir, en el pressupost inicial no
hi havia cap partida amb noms i llinatges per al Consorci per al
Desenvolupament Econòmic i a la liquidació ens trobam que hi
ha definitiu, en el pressupost definitiu, hi ha aquests 200.000
euros que estan contrets com deia abans. 

Allò que per a nosaltres és un poc més sagnant, Sra.
Consellera, a Promoció Industrial és que així com l’execució ha
anat bé quan fa referència a transferències a consorcis i a
empreses públiques que s’hi ha transferit més del que hi havia
pressupostat i això fa que l’execució sigui alta ens trobam que
en el cas de les empreses privades no és així sinó tot el contrari,
a empreses privades vostès es planten a final de pressupost amb
un contret únicament del 68,87%. Dels 7.743.000 euros que
tenien per a empreses privades deixen sense gastar 1.350.000
euros disposat tan sols el 82,52%. 

Pel que fa al capítol 7, estam dins capítol 7 com veu,
d’Energies Renovables també una pregunta molt clara,
m’agradaria que m’ho concretàs, veig que el pressupost
definitiu s’incrementa en 7.480.000 sobre l’inicial, pens que deu
ser la transferència de l’IDAE, ho pens per això ho deman si
m’ho poden confirmar o si hi ha qualque cosa més aquí dins. En
aquest programa resulta que contret únicament, i vostè ja n’ha
fet referència, tenim el 54,88% amb un disposat del 65,17%.
Dels 12.800 milions aquí ens trobam que hi ha sense disposar,
és a dir, de lliure disposició hi ha 4.450.000 euros, 4.450.000
euros que no s’han gastat i a les empreses privades encara és
molt més sagnant la informació que vostè ens ha remès perquè
de contret, dins aquest capítol d’energies renovables, tan sols
tenen un 30,32% amb un disposat d’un 39,14%. És a dir, que en
capítol 77 d’empreses privades dels 4.737.000 euros han deixat
vostès sense gastar 2.900.000 euros. El mateix ens passa al
capítol 7 quan anam al programa d’ordenació, reforma i
modernització de les estructures comercials amb un contret
només del 78%. 

Una pregunta també m’agradaria fer-li, Sra. Consellera, que
va en la mateixa línia que ja he fet amb les anteriors, Fires i
Congressos. A Fires i Congressos veim que se li ha transferit
1.513.000 euros quan pressupostat inicial, pressupost inicial,
només en tenien 153.000. Per tant, jo li deman, per què s’ha
incrementat aquesta transferència en 1.400.000 a Fires i
Congressos.

I acab, Sr. President. A l’Institut d’Innovació Empresarial
també una pregunta m’agradaria fer-li o li faig, Sra. Consellera,
si em pot explicar a què fa referència aquesta transferència
1.193.000 euros que s’ha fet a l’Institut d’Innovació
Empresarial quan en el pressupost inicial no hi havia dotació
pressupostària. És a dir, sense tenir dotació pressupostària a
l’Institut d’Innovació Empresarial, fora de pressupost, per tant,
se li fa una transferència d’1.193.000 euros. 

I a empreses privades dos cèntims del mateix, a empreses
privades un contret tan sols d’un 62,26%, del pressupost inicial
de 3.796.000...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. OLIVER I MUT:

Vaig acabant, Sr. President- ... només ha deixat sense gastar
1.200.000. És a dir, Sra. Consellera, aquí on la conselleria falla
més de l’execució és en el capítol 7 de transferències a empreses
privades, el total del capítol 7 a empreses privades del
pressupost de 2009 és 16.054.000 euros dels quals vostès només
han disposat 10 milions 526 i només han contret 8 milions 374.
És a dir, només un contret del 52% pel que fa referència a
transferències a empreses privades. Han deixat dins el calaix, de
lliure disposició, sense gastar 5.428.000 euros. 

Cregui’m doncs, Sra. Consellera, -i acab Sr. President- el
2009 que és un any de crisi i que s’ha de fer un esforç per ajudar
a la petita empresa i que aquesta tengui recursos suficients i
aviat vostès no han gastat el pressupost, Sra. Consellera. De 44
milions pressupostats han disposat 36 milions i només n’han
contret 28, 7.625.000 no disposats, el 65,32% contret, i pagat,
Sra. Consellera, què ha pagat? 

Aquest és el resultat, senyores i senyors diputats. Cregui’m,
Sra. Consellera -acab, li ho promet, Sr. President-, que si vostè
no gasta el pressupost fins i tot sembla lògic que se li rebaixi el
pressupost de 2010 com se li ha rebaixat en aquesta ocasió.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds per un temps de
deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc donar les gràcies a
la consellera i al seu equip tant per la compareixença com per
les explicacions tan detallades que s’han donat amb relació al
grau de compliment del pressupost de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia del 2009.
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Efectivament un pressupost marcat per la crisi econòmica,
la crisi que afecta tant les empreses i els treballadors de les
Balears i que lògicament havia de ser tenguda en compte per
l’Administració. Veient les dades de què disposam al Parlament,
que ens ha enviat la Conselleria d’Hisenda, i també les dades
que ens ha donat la consellera pràcticament, amb algun petit
matís, no hi ha grans diferències. S’ha de dir globalment que
l’execució del pressupost és una execució important, en fase de
pagament s’ha arribat pràcticament en el 75% del pressupost
definitiu la qual cosa, per tant, creim que és un grau d’execució
molt important especialment en els capítols 1,2 i 4 on tenim
amb xifres superiors al 97% i quasi pràcticament en el cent per
cent i més baixa, això sí, en el capítol 6 d’inversions i en el
capítol 7 de transferències de capital on estam respectivament
entre el 79% i el 65% aproximadament.

Com deia, efectivament demostrar una preocupació per
aquesta execució no propera al cent per cent tant en el capítol 6
d’inversions com en el capítol 7 de transferències de capital, les
subvencions, amb les distintes convocatòries que s’han fet
perquè l’ideal lògicament seria que aquests capítols arribassin
pràcticament en el cent per cent i més com deia en una situació
de crisi econòmica on precisament s’ha d’injectar per part de
l’Administració tota una sèrie de pressuposts prevists per tal que
es puguin dur a terme els màxims projectes.

Així i tot hem de tenir en compte quines són les
circumstàncies que habitualment es produeixen en aquests tipus
de convocatòries, són convocatòries unes dirigides a altres
administracions, principalment ajuntaments també consells
insulars, i altres dirigides bàsicament a empreses privades,
empreses privades ja sigui de comerç ja sigui d’indústria ja sigui
d’energia que, per tant, han de dur a terme aquestes ..., s’han de
presentar per una banda a aquestes convocatòries i després han
d’executar aquestes qüestions. En qualsevol administració on es
donen aquestes circumstàncies que no depèn únicament i
exclusivament de la conselleria l’execució sinó que depèn que
els ajuntaments o les empreses les puguin dur a terme ens
trobam amb circumstàncies similars a aquestes. És a dir, que el
grau d’execució pot estar sense arribar al cent per cent.

Per això ja dic, dins el que són aquestes dificultats i més
tenint en compte que moltes empreses i molts d’ajuntaments
precisament aquestes dificultats econòmiques han fet que o bé
que no es presentassin o bé es presentassin, però després
demanassin aquestes pròrrogues que explicava la consellera;
entenem perfectament per tant que el grau d’execució hagi
quedat al voltant per exemple en el cas de la direcció general de
Promoció d’un 78% que el trobam altíssim pel que és la situació
que tenim.

També hem de tenir en compte quins eren els graus
d’execució que hi havia els anys anteriors, com evoluciona en
general l’Administració i en concret la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia i comparant, com deia, amb anys anteriors
estam dins els ràtios normals i fins i tot en alguns casos per
damunt les execucions que teníem previstes o que estàvem
acostumats en altres legislatures. 

Per tant, en aquest sentit simplement donar l’enhorabona a
la Sra. Consellera per la feina feta, creim que els percentatges
d’execució són adequats, és evident que sempre ens agradaria
millorar especialment en els capítols 6 i 7, però ateses les
circumstàncies que es donen i veient el comparatiu amb altres
anys creim que estam dins la normalitat i estam convençuts que
per part de la conselleria es fa el màxim esforç possible per
corregir algunes deficiències, ja dic, no tan pròpies de la
conselleria com de les dificultats que tenen les empreses o els
ajuntaments que es presenten a les distintes convocatòries.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia tothom. En primer
lloc voldria agrair la compareixença de la consellera i la
presència aquí dels alts càrrecs que l’acompanyen. Seguint un
poc el mateix esquema utilitzat per la consellera veim que del
pressupost general d’aquesta conselleria s’havia compromès un
87% amb un resultat d’un 75% pagat. Si bé no pot ser motiu de
lloança que el 25% no s’hagi materialitzat, jo vull dir que el
nostre grup entén tots els arguments exposats i que aquí no
repetiré. Efectivament fent una comparativa amb l’any anterior
està exactament en línia amb el mateix grau d’execució de l’any
2008.

Anant ara a una mica al detall per direccions generals veim
que dins la Secretaria General no s’han esgotat les línies d’ajuda
a capital circulant, cosa que entenem donat que hi ha altres
alternatives en joc i suposam que hi juga una mica també la
psicosi de l’empresariat i del comerç per la situació de crisi i tal
vegada per les dificultats que existeixen des del punt de vista de
les entitats bancàries que no sempre faciliten els préstecs
complementaris que serien necessaris per dur a terme una
iniciativa d’aquest tipus.

Ens ha parlat també del fons FEDER, jo voldria aquí
manifestar la nostra satisfacció per la bona sintonia que veim
que existeix amb les entitats locals. Em sembla que la consellera
ha mencionat el Pla E, jo voldria dir que efectivament el Pla E
ha estat un programa estatal que ha creat molts de llocs de feina
i a més ha ajudat a molts de municipis a poder dur endavant una
sèrie d’obres que d’altra manera haguessin estat de difícil
execució. Per tant, jo ho entenc perfectament, el Pla E no el
consideram cap de nosaltres una competència a altres ajudes
sinó un complement en aquella línia que nosaltres utilitzam de
sempre sumar.

Entenem també la preocupació de la consellera, així com
entenem les dificultats que tenen els ajuntaments que necessiten
demanar pròrrogues ja que no cal repetir aquí una vegada més
allò que hem dit tant, que els ajuntaments, sent l’administració
més propera al ciutadà, han d’assumir moltes vegades despeses
que no li pertoquen. Per tant, a l’hora de reduir ha de fer un
filtre molt acurat.
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Pel que fa a la Direcció General de Comerç ens ha parlat del
comerç urbà, de les línies d’ajudes al comerç urbà, i aquí una
vegada més hem de manifestar el nostre total acord en la
colAlaboració amb els ajuntaments, sobretot amb aquells
ajuntaments, com molt bé ha dit la consellera, que tenen una
dimensió no molt gran i que aquestes ajudes, aquestes línies de
comerç urbà, són un complement per a tot allò que tenen
planificat. 

Passant a la Direcció General de Promoció ens ha explicat
les actuacions de l’IDI, res a dir en aquest sentit, i prenem nota
de la llista que ens ha facilitat d’actuacions duites endavant. 

Sí voldria fer una menció especial a la Direcció General
d’Energia on observam que l’execució no arriba al 50%. Sé que
és un tema del qual l’any anterior ja en vàrem parlar, la
consellera ens va explicar que hi havia poca acceptació o poc
compromís en algunes iniciatives de la conselleria i realment és
de lamentar que no hi hagi aquesta colAlaboració davant ofertes
que semblen més que interessants com és la deficiència
energètica d’electrodomèstics, les noves instalAlacions solars
tècniques. 

Sí que li volia fer una pregunta concreta, veig que hi ha una
quantitat destinada a modernitzar parc automobilístic, a veure
si em podria especificar, en concret, com ha quedat aquest tema.

La Direcció General de Fons Europeus, veim que fa un
seguiment molt acurat del Fons FEDER i lògicament esperam
i ens consta que s’exerceix la màxima eficàcia en el control de
l’acompliment dels objectius d’aquelles partides o d’aquells
projectes subvencionats amb fons europeus.

Res més, li vull dir, Sra. Consellera, que sabem que està al
front d’una conselleria difícil, que una cosa són els projectes i
l’altra són les realitzacions que es poden dur a terme. La vull
animar a continuar amb aquesta línia de màxima eficàcia dins
la seva tasca.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Des de la Presidència l’animam que contesti als diferents
grups parlamentaris, té vostè la paraula, l’Hble. Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies. En primer lloc, voldria agrair el to, voldria
agrair la manera de parlar i d’explicar les coses perquè la veritat
és que en moments a vegades difícils de crispació s’agraeixen
molt, crec que estam tots en el camí correcte. Jo també ho
procur, esper donar totes les explicacions adients del que se
m’han demanat, de totes maneres com sempre si hi ha alguna
cosa que queda sense contestar pel motiu que sigui o perquè no
tenim aquí les dades exactes o perquè se m’oblida, no passin
pena que estam disposats a contestar-ho i qualsevol pregunta
que ens facin tendran la resposta adient.

Començaré per una pregunta concreta que ha fet la Sra.
Mercadal quant al tema dels cotxes elèctrics. Ja des de fa estona
l’IDAE juntament amb la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia en aquest cas, dóna la possibilitat de treure unes ajudes
per comprar cotxes elèctrics, cotxes híbrids, etc, i per tant, és
una ajuda de la qual estam satisfets, estam contents de poder
posar-la damunt la taula. El que passa és que no sempre
s’exhaureixen tots els doblers que hi ha disposats. L’any passat
hi havia una disposició de 300.000 euros i no es varen exhaurir
simplement per una cosa tan senzilla com perquè no hi va haver
peticions suficients. 

Crec que -i en la mateixa línia en aquest cas del ministeri-
hem de fer més pedagogia sobre aquest tipus de vehicle, tots, i
tal volta el que li falta és una mica o genera encara una mica de
desconfiança en el sentit que hi ha coses que s’han de
perfeccionar i garanties que tal volta s’han d’acabar de donar
que ara mateix no tenen, però estam en aquesta línia fent feina
i tenim projectes per a enguany que pensam dur a terme. Per
tant, crec que serà una línia..., que li donarem una bona estirada
i que farem que els ciutadans coneguin les bonances d’aquest
tipus de vehicles, però evidentment posant a l’abast dels
ciutadans el que se necessita perquè funcionin i per a no quedar
penjats, diguem-ho així de clar, no?

Una altra cosa que volia dir és -ja contestant al Sr. Oliver-
que aquests 400.000 euros dels quals m’ha parlat perquè eren -ja
li ho he dit al principi, tal volta o no m’he expressat bé o no
m’ha entès- vàrem tenir una petició per part de les associacions
de comerciants de tenir crèdits per a circulant, sobretot perquè
facilitàssim la possibilitat de, comerços i indústries, poder
accedir a aquest tipus de crèdit. Els comerços com sap poden
arribar fins a 30.000 euros i les empreses, les PIME, fins a
100.000 en el cas de les indústries. 

Aleshores el que vàrem fer va ser tenir reunions amb les
patronals, tenir reunions amb ISBA i vàrem habilitar una partida
pressupostària, perquè des de la conselleria subvencionam un
punt el tipus d’interès i també la tramitació, aleshores vàrem
pressupostar aquests 400.000 euros que com ja li he dit no es
varen exhaurir del tot perquè hi va haver gent que... he de
reconèixer que en principi vàrem haver de llimar determinats
temes que hi havia amb ISBA, vàrem parlar molt amb ells, crec
que la cosa ha millorat moltíssim, però també és veritat que
pensàvem que tendríem més demanda i hi va haver empresaris
que ens varen comunicar que s’estimaven més les línies d’ICO
que no aquesta. 

En tot cas, permeti’m una cosa, que, a mi, em dóna la
sensació que quan parlam de guardar els doblers dins el calaix
és com si es perdessin, com si desapareguessin i no, crec que a
vegades val més que sobrin perquè després se’n van a la caixa
central com sap i es tornen a redistribuir, que no gastar-los amb
calçador i tenir l’obligació de gastar al cent per cent. Un
pressupost, vostè sap perfectament que no és una ciència exacta.
Un pressupost es fa inicialment, però després és una cosa
movible i vostè que ha estat a un ajuntament, que ha estat al
Parlament sap, primer que és flexible, perquè sinó mal
assumpte, però que també executar-lo al cent per cent vostès no
ho han fet mai i crec que nosaltres tampoc no ho aconseguirem
per molta de voluntat que hi posem.
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Després, m’ha demanat per transferències que s’han fet a
l’IDI i per transferències que s’han fet a Fires i Congressos. Bé,
aquestes transferències s’han fet precisament perquè va sortir el
tema de Comerç ExcelAlent, per als centres tecnològics, en
aquest cas varen ser 300.000 euros, 424.000 euros al Comerç
ExcelAlent, 500.000 euros al Servei d’internacionalització i
dinamització de clústers, Pla d’indústria, etcètera, són
modificacions puntuals dels pressuposts que es fan amb el
vistiplau de Secretaria, amb el vistiplau de tots els tècnics de la
conselleria, cap de departaments, serveis jurídics, tot el que fa
falta. 

Vostè sap que s’emplacen d’un lloc a un altre perquè hi ha
necessitats i en aquest cas de l’IDI va ser això, en el cas de Fires
va ser per dur endavant determinats projectes que si vol després
li donam detallat tot el que s’ha fet a Fires, totes les fires una
per una, però en aquest cas, crec que l’important i el que hem de
reivindicar i el que hem d’exigir és que aquest moviment que hi
ha i aquestes modificacions de crèdit estiguin perfectament
justificades i es paguin uns serveis que s’executin, correctament.
Crec que aquí no hi ha més problema i crec que tots hem fet
això.

Quant al CEDEIB li he de dir que, com que ja teníem la idea
de prescindir d’aquesta empresa pública i d’integrar-la dins
Fires i dins l’IDI al principi no es va dotar pràcticament de
partida pressupostària i després es varen haver d’injectar
determinats doblers perquè l’IDI, el CEDEIB perdó, com sap va
continuar funcionant,. durant el procés de traspàs de
competències hi va haver determinades activitats a les quals es
va haver de fer front des del mateix CEDEIB que encara existia.
Enguany com sap -i n’estam contents- és una empresa que ha
absorbit les altres dues perquè pensam que és més efectiu i que
es podia fer perfectament.

Quant a... a veure, quant a allò de, vostè ha fet molta
incidència en les subvencions, que han sobrat doblers, miri, no
m’agrada que me’n sobrin, reconec que m’agradaria que no en
sobrassin sobretot pels doblers que van a les empreses que crec
que és molt important, però li he de dir que a vegades una
empresa demana una subvenció, tu compromets aquella partida
pressupostària i després resulta que és la mateixa empresa la que
torna enrere. Això, en temps de crisi pot semblar que no ha de
passar i que s’ha de repartir tot, però vostè sap cert i jo també
que a vegades l’efecte és el contrari. En temps de crisi i sobretot
amb una crisi real, que sempre l’he reconeguda, però també
psicològica on hi ha moltíssima de por, on hi ha moltíssima de
por, la gent a l’hora de donar passes torna enrere, al principi són
valents diuen “sí, demanarem això”, però després decideixen
que no i és quan nosaltres quedam penjats. El mateix ens passa
amb els ajuntaments i d’aquí la baixa execució dels pressuposts.

Molts ajuntaments... i ens hi tornarem trobar enguany perquè
jo, el meu municipi que el conec perfectament, enguany per
exemple ha demanat uns doblers per a un projecte determinat i
al final... i ho respecto, no ho dic en sentit crític, sinó que al
final per a no molestar tant al veïnat, per no executar tant les
obres l’han tornat enrere i això mateix va passar l’any passat,
dic aquest ajuntament perquè el conec i ja dic que no ho dic en
sentit crític, però això sol passar als ajuntaments que demanen
la subvenció per si un cas i després a l’hora de fer números no
els surten o a l’hora d’executar aquella obra veuen que els
veïnats no hi estan d’acord i decideixen endarrerir-la o
suspendre-la per arribar a un acord amb els mateixos veïnats
que els enrevolten.

El mateix passa, ja li ho dic, en el món empresarial. Hem
tengut moltes peticions de subvencions que després no les han
demanat, no han finalitzat el procés, aleshores, el que no farem
serà donar-les amb calçadors o donar-les mal donades i en
contra dels criteris dels tècnics. En això, digui’m poruga,
digui’m el que vulgui, però els tenc tot el meu respecte i si es
diu “això, no està ben tramitat i això, aquest procés no està
executat com toca, per tant no es pot donar la subvenció” no es
dóna. De totes maneres li he de dir que casualment totes les
empreses i totes les associacions i tots els ajuntaments que les
han demanat i que han decidit continuar fins al final, les han
tengut. Per tant es pot dir que no hem deixat cap empresa que
hagi demanat una subvenció correctament que no l’hagi
tenguda.

Ja li ho dic, en temps de crisi la gent té por i moltes vegades
tornen enrere i això ho pagam nosaltres, però no em digui que
per a l’any que ve he de tenir menys pressupost perquè això no
és la meva aspiració, no sé si tendré el mateix, si serà més baix
o si serà més elevat, assumiré el que la situació del moment
requereixi. Ara bé, crec amb el nostre pressupost, totes les
accions que duem a terme són correctes, sobretot són accions
consensuades amb el món empresarial, no tiram el nostre cap
endavant de fer coses que... els empresaris ens diuen “no aneu
per aquí perquè és inútil o no té una prou rendibilitat”, sinó que
sempre procuram anar colze a colze amb ells. Crec que en
aquest sentit ho feim el millor que sabem.

Sé que és fàcil posar el dit de dir “no, miri, han deixat tants
de milions sense donar als empresaris”, bé, és que els
empresaris o no els han demanat o han tornar enrere. Què vol
que faci? No puc anar telefonant empresari per empresari “ei,
vine a demanar això perquè si no em quedaran els doblers dins
el calaix”. Ja dic, dins el calaix i després es tornen a redistribuir,
que al cap i a la fi queden dins aquesta comunitat autònoma. Per
tant, no és un tema tan greu com pot semblar al principi.

El tema d’energies renovables i de... és veritat, la Direcció
General d’Energia sempre té una execució baixa de pressupost,
és absolutament cert i m’agradaria que no fos així, però és clar
de les línies d’ajuda que tenim i ja li ho he dit, estan una mica
marcades per l’IDAE, n’hi ha que tenen un èxit rotund com són
per exemple els electrodomèstics, però altres no tenen aquesta
acollida. 
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Altres línies d’ajuda com per exemple, el Pla Renove de
finestres que hem posat en marxa a petició del sector de la fusta,
que hem anat a Madrid a negociar i que al final ens han donat el
vistiplau, va ser la primera vegada que es va posar en marxa i és
una línia d’ajudes que encaixa perfectament dins les línies de la
Direcció General d’Energia perquè, si tens unes finestres ben
tancades hermèticament està clar que estalvies molts de doblers.
D’aquí que ens donassin els vistiplau, però supòs que essent la
primera vegada que es posar en marxa aquesta línia d’ajudes, tot
i donar-li difusió, no s’exhaureix al cent per cent. Crec que
enguany tendrà molt més èxit, per exemple aquesta, perquè ja
ens demanen quan les treurem, crec que va anar bé i la
continuarem posant endavant. 

D’altres línies d’ajudes com per exemple eficiència
energètica en el sector industrial per cogeneració, energia
fotovoltaica connectada a xarxa edificis, millora d’equips
tècnics de baixa potència, solar tèrmica i fotovoltaica a les
administracions públiques, etc., no han tengut la demanda que
en principi teníem prevista o que té previst l’IDAE. 

Algunes línies d’ajuda que l’IDAE que marca Madrid no
s’adapten del tot al que nosaltres volem i per tant es deixen de
demanar. Després hi ha els ajuntaments, els ajuntaments, és clar
que tenen la intenció de posar fotovoltaica i és clar que tenen la
intenció d’executar projectes, però tal volta a l’hora de donar
prioritat, donen prioritat a un altre projecte més necessari com
és o reformar una plaça o un casal de cultura o un casal per a
joves i deixen penjat aquest tipus de projectes, però com ja li he
dit els ajuntaments quan veuen que surten les línies d’ajuda s’hi
apunten per un cas. Supòs que si jo fos batlessa faria el mateix,
després a vegades no és possible arribar al final i la que queda
penjada, entre cometes, és la conselleria, però crec que això és
un procés absolutament normal, que passa ara, que els passava
a vostès i que continuarà passant als que venguin rere nosaltres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Sra. Consellera. Per un torn de rèplica
i per un màxim de cinc minuts, té la paraula el Sr. Gaspar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, convenim tots -i així ho he sentit- que efectivament
el grau d’execució del pressupost és baix, és molt baix, que a
més a més és igual que l’any passat, el 2009, i no ho he dit jo
només, sinó que aquí altres diputats o diputades també n’han fet
esment i l’any que ve passarà exactament el mateix perquè duim
una línia encara pitjor i intentaré explicar-ho un poc més
endavant.

Quant al debat del pressupost del 2010, Sr. Consellera, ja
vaig fer referència que l’execució del pressupost en curs del
2009 era baixa, quan vaig tenir la informació semestral, la de
fins el setembre del 2009, li vaig dir al plenari que l’execució
del plenari era baixa i que dúiem el mateix camí de l’any passat
i així ha estat. Bé, idò ens conformam que hi ha hagut un 25%
sense disposar, que no és el correcte, però (...), hem de ser
conformistes i val més que sobrin doblers que no que ens en
faltin i que això no és greu perquè van dins la caixa comuna de

la comunitat i que després el Govern els gasta. Bé, però no han
sortit via modificació de crèdit, aquests diners de la seva
conselleria, Sra. Consellera, aniran via resultes a calaix, que si
no gastam, si els doblers no es transfereixen a les empreses, si
els doblers no arriben a les empreses és una mala política, és
dolenta sempre, tant si hi ha crisi com si no hi ha crisi, però en
moments de crisi és molt pitjor. 

L’obligació de l’administració, que agafa uns recursos dels
ciutadans, via imposts perquè al cap i a la fi tot ve via ciutadans,
aquests recursos s’han de tornar als ciutadans el més aviat
possible. Si no executam, Sra. Consellera, els diners no arriben
a les empreses, que tenim a la conselleria, vostès tenen uns
programes via ajuntaments i via corporacions locals, bé, si
aquestes administracions no gasten, aquests doblers de la seva
conselleria no arriben a les empreses. A veure si hem de canviar
de política, Sra. Consellera. 

S’ha excusat aquí en els ajuntaments, ho té bé, que el
ajuntaments no gasten i que com que els ajuntaments no gasten
i després els projectes que han demanat tornen enrere, bé, li ho
vaig dir també al plenari. Li vaig dir que vostè per al 2010
agreujarà aquest problema, vostè ara s’excusa, però és que dins
el pressupost del 2010, Sra. Consellera, ha incrementat les
partides de transferències als ajuntaments, les ha augmentat, les
ha incrementat. Jo li feia esmenes on li proposava baixes -on li
proposava baixes- a les partides de les corporacions locals
perquè arribassin a les empreses i més directament a les
empreses.

Per tant, dic que si no fan res, l’execució del 2010 serà
pitjor. Serà pitjor perquè hi ha més recursos que van via
ajuntaments. Si no fan les modificacions de crèdits oportunes i
tornen els doblers a les empreses, Sra. Consellera, li passarà el
mateix que ha passat durant aquests dos anys -repetesc- de crisi
greu que patim a les nostres illes.

Entenc el perquè no ens acceptaren les esmenes al
pressupost del 2009 -ho dic bé, del 2009- a les quals
incrementàvem un 50% el capítol 7, ho entenc, perquè el 2009
no el gastaren i el 2010 també li hem presentat esmenes on
proposàvem més doblers, no de la mateixa conselleria només,
sinó que hi havia bastants partides en què el finançament era de
baixa a altres partides, concretament -crec recordar de memòria-
4 milions d’euros de la secció 32, a més a més, de baixes als
ajuntaments i també als consells insulars, corporacions locals
per anar a les empreses. Vostè va fer tot el contrari.

Sra. Consellera, no parlam de no controlar, jo no li ho he dit,
ja està bé, vostè diu “és que vull controlar”, perfecte, és que ha
de ser així, hem de controlar. Sra. Consellera, cregui’m que he
vengut aquí amb la més bona fe del món i la meva intenció es
dir-li que espavili, que espavili de cara al 2010 perquè ens
tornarà passar el mateix. Crec que no és de rebut que la
conselleria no gasti els doblers, canviï de programes, faci el que
vulgui, però el que necessiten les empreses és finançament i
necessiten que els doblers arribin als ciutadans i que arribin a
través de les empreses.
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Dues preguntes, Sr. President, vull fer per acabar, crec que
s’ha oblidat. En referència al capítol 6, 2.188.000 de diferència
del pressupost inicial al pressupost definitiu, quin ha estat el
destí? Ha anat dins la mateixa conselleria, o ha sortit de la
conselleria? 

I també a serveis generals, que hi ha una diferència del
pressupost inicial definitiu de 552.000 euros, també quin ha
estat el seu destí? Serveis generals, capítol 7, quin ha estat el
destí d’aquests 552.000 euros? És a dir, per què el pressupost
inicial baixa en 552.000 euros, baixa, vostès ho diuen, deman el
destí, on han anat?, quina ha estat la seva aplicació?, dins la
pròpia conselleria?, a quin programa?, quines partides? O si ha
anat a la caixa comuna del Govern i la caixa comuna del Govern
ho  gasta tot.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Portaveus del Grup Mixt? Del BLOC?
PSOE? Té la paraula l’Hble. Consellera.

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

Miri, Sr. Oliver, primer de tot, jo ja li he explicat al principi
els motius pels quals es deixen de donar ajudes a determinades
empreses i és perquè no volen aquests doblers. Jo crec que s’han
de donar les ajudes a les empreses, però no a qualsevol preu, no
fent les coses mal fetes, no amb expedients que no s’han
tramitat, ni s’han justificat bé. Jo crec que això és de caixó.

Per tant, empreses que comencen un expedient i després el
tornen enrera, jo no puc anar amb una pistola al pit de
l’empresari i dir-li que tramiti aquest expedient tant si vols com
si no. Crec que és més que evident i li ho he explicat tres
vegades, aquesta és la quarta.

Ja li he dit, les circumstàncies fan que de vegades la
mentalitat de la gent canviï i la gent en aquests moments no té
la facilitat per tirar endavant projectes que abans sí tenien, en
temps de bonança. Nosaltres, cregui’m, que feim tot el que
podem, les escoltam, fent feina colze a colze amb ells i a més,
intentam tirar endavant els seus projectes, les seves propostes.
Les proposicions que ens fan intentam, com és per exemple el
Pla Renove de finestres, li he posat un exemple, fer-ho tot el
millor que sapiguem. 

Que sobrin doblers del pressupost jo no ho veig com cap
drama, que en faltin sí. Jo m’estim més que sobrin i no que
faltin, perquè si faltessin tal volta estaria preocupada, és la meva
manera de ser i la meva manera de gestionar i cadascú té la
seva. El que no pot ser són les coses a mitges, pagar de
qualsevol manera, sense la justificació suficient perquè després
és quan tenim disgustos i quan ens sentim..., almanco jo em
sentiria malament. Per tant, que sobri una mica del pressupost,
francament no ho veig cap drama.

Després el tema dels ajuntaments, a més ja li he dit que totes
les empreses que han demanat i totes les associacions que han
demanat subvencions n’han tenguda, i tots els ajuntaments que
han demanat subvencions n’han tenguda. Abans de tornar
replicar i tornar dir que hauríem de baixar les ajudes als
ajuntaments per incrementar les de les empreses, parli amb els
ajuntaments del Partit Popular i demani’ls si estan satisfets amb
la conselleria o no, si feim les coses ben fetes o no, si donam un
benefici als ajuntaments directe i indirecte, per tant, a totes les
empreses que fan feina per als ajuntaments. Demani-los-jo,
demani-los-ho, vostè i jo anam a les fires i tenim més de dues
oportunitats per parlar amb els batles. I vostè mateix ho ha
pogut comprovar, l’agraïment que tenen els ajuntaments, primer
per ells, però segon perquè també donen feina a les empreses
que executen les obres, que fan les millores, que fan els cartells
per senyalitzar allà on hi ha els comerços, etc. Això és feina i la
feina se pot donar directament o indirectament.

Després m’ha demanat sobre el capítol 6. Ja li he dit que del
capítol 6 han passat 2.188.000 euros al capítol 7 i ho hem fet
precisament per poder donar més subvencions i després també
per transferir a Fires i a l’IDI per a determinades actuacions
concretes. De totes maneres ja li he dit al principi que si té
qualsevol dubte, li ho podem aclarir. I com de vegades en
aquestes intervencions és complicat mirar partida pressupostària
per partida pressupostària, mirar els números, jo evidentment
procur recordar-me’n de les coses importants, però vostè em
demana per exemple una partida concreta i jo he de reconèixer
que no li sé respondre. Però per facilitar-nos la feina a nosaltres
i per facilitar-li la feina a vostè, jo també aquí li he preparat tota
una sèrie d’annexos per entregar-li, per suposat també als altres
grups parlamentaris, allà on hi ha l’execució dels pressuposts en
nombres reals, és el que m’ha passat la cap de departament, el
que hi ha pagat, etc.; després també veurà que hem tramitat més
de 20.000 expedients i d’aquests 17.000 han acabat bé, vol dir
que han arribat a bon port i que han cobrat, també li he detallat
les ajudes i els expedients executats el 2009, també veurà les
subvencions d’energia, veurà les actuacions amb els fons
FEDER, veurà les transferències a empreses i si després si vol
més informació... I després li he passat també tot un resum de
totes les línies d’ajuda i un informe de Secretaria.

Jo crec que ho posam tot damunt la taula, no amagam res,
som transparents i volem passar tota la informació, ja hem donat
aquesta passa. De totes maneres puc entendre que no sigui
completa i que desitgi ampliar-la. Aleshores estarem encantats
si de la documentació que li hem entregat té algun dubte,
d’aclarir-li-ho. El mateix que contestar-li amb preguntes
parlamentàries si ho troba adient.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. I una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui, només queda agrair la presència de
l’Hble. Consellera i dels seus acompanyants. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


