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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió del dia d’avui, en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Bon dia, Antònia Gener substitueix Simó Gornés.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna altra substitució? Passam idò a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu a les preguntes RGE 4556, 4557, 4558,
4559, 4560, 4561, 4562 de l’any 2010. 

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia, Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr.
Josep Maria Rigo i Serra, director general d’Energia, pel Sr.
Antoni Femenies i Garcia, director general de Promoció
Industrial, i per la Sra. Marina Crespí i Gómez, assessora
tècnica.

Demanaria al portaveu del Partit Popular, que formula totes
les preguntes, si prefereix fer-les una a una o si vol fer alguna
proposta.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, voldria agrupar
la 4556 amb la 4557; també la 4558 amb la 4559, i finalment la
4561 amb la 4562. 

1) Pregunta RGE núm. 4556/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució del comerç a les Illes Balears.

2) Pregunta RGE núm. 4557/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per estimular i afavorir les activitats
comercials a cada una de les illes.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, idò atenent que ha fet aquesta agrupació tendrà el
temps d’una manera flexible i per tant té, per la fer la primera
pregunta, que és l’agrupació de la 4556 i la 4557, la paraula el
Sr. Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, alts càrrecs, bon dia i benvinguts. Aquestes
dues preguntes es refereixen en primer lloc a conèixer
l’evolució del comerç a les Illes Balears tant globalment a tota
la comunitat com també illa per illa i, a més a més, a conèixer
quines mesures per estimular i afavorir aquestes activitats
comercials a cadascuna de les illes ha pres el Govern durant el
darrer semestre natural d’enguany i els dos anys anteriors, és a
dir, 2008, 2009 i primer semestre del 2010.

El panorama que coneixem és, a part de l’opinió dels
mateixos comerciants, parlaré en aquest cas amb més referència
als de l’illa de Menorca que són els que conec per la meva
representativitat en aquest parlament, unes dades publicades
ahir al Diari Menorca, que fan referència a l’informe de La
Caixa i on el titular diu “Un de cada dotze comerços de
Menorca va tancar l’any passat, el 2010, es varen perdre 204
establiments durant el 2009", i bé, hi ha moltes dades, l’informe
de La Caixa és molt interessant de llegir i es veu una tendència
a tancar establiments i a reduir l’activitat.

L’altra informació, que aquesta sí que la seguim, és la
laboral en cadascun dels sectors productius. Els índex de
comerç al por menor tal com ho publica l’Institut Nacional
d’Estadística, exclosos les benzineres o els centres de
subministrament de combustible, ens mostra 2008 a partir del
mes de maig negatiu, és a dir, de gener fins abril encara hi va
haver quant a ocupació al comerç signes positius, bàsicament
per davall de l’1, però a partir del mes de maig -com dic- ja va
ser prop de l’1. 

Es va acabar l’any, es va acabar no, el tercer trimestre tant
el mes d’octubre com novembre com desembre la reducció de
l’ocupació va estar en l’ordre entre el 4 i el 4,5% i dins el 2009
hi va haver mesos com els de març, abril, maig,  juny i també
setembre per damunt d’una reducció del 5% de persones
ocupades cada mes en ple mes d’estiu 4,8 i 4,7 -em referesc a
juliol i agost- i enguany tot i que els primers mesos varen estar
pròxims al 5% de reducció de persones ocupades -4,9; 3,9; 4,...-
el mes de juliol, 1,1; però fins i tot el mes d’agost una reducció
del 0,2. És a dir, és un degoteig durant aquests quatre semestres,
més de quatre semestres, continu.

Una altra dada tampoc gens satisfactòria és la taxa anual
de..., perdó, això és la producció industrial que és de la pregunta
següent, però que també els índex de producció industrial ens
mostren aquestes dificultats que tots sabem que existeixen. 
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D’altra banda, vostè en la compareixença d’inici de
legislatura es referia, pel que fa al comerç, a la necessitat de
millorar les àrees comercials, a millorar els registres de
l’activitat, a adaptar els comerços, a disposar, aquells que ho
havien de fer, d’accessos de mobilitat prevists per a les persones
amb mobilitat reduïda i també voldria que, quan em parli de
quines mesures ha pres per afavorir etc., també em fes
referència a aquestes qüestions. 

Aquesta seria d’entrada el plantejament de les dues
preguntes. La primera referida a l’evolució del comerç, si he
donat dades d’ocupació, vostè les ha de tenir quant a activitat i
altres, i respecte d’aquelles altres qüestions que acab
d’assenyalar de manera més puntual. 

Hi ha un altre tema també, ara el mes de febrer d’enguany
exactament..., perdó el mes de juliol d’enguany exactament, al
Consell de Ministres del 23 de juliol del 2010 s’aproven 132
milions per a la formació de treballadors ocupats. Ja sé que no
és la Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia la que gestiona
aquest fons, però sí m’agradaria saber si vostè està informada de
quants d’aquests recursos..., perquè n’hi ha per exemple per a la
Confederació Espanyola de Comerç més de 22 i n’hi ha també
per a la Confederació Estatal de Treballadors a l’activitat de
comerç i hoteleria i joc d’UGT més de 12, que són els dos que
bàsicament afecten l’activitat comercial, si té coneixement de si
arriben i com arriben.

Repetesc, això és bastant recent, són els recursos repartits el
mes de juliol, però en aquest moment ja hauríem de saber, a les
empreses i a les federacions empresarials d’aquí de comerç,
quins són els recursos d’aquests 132 globals de tot Espanya que
els arribaran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, per la benvinguda, Sr. Huguet. Intentaré respondre-
li sobretot a quina ha estat la política durant aquesta legislatura
i fins a hores d’ara. Certament, han estat uns anys difícils per al
comerç perquè davant una crisi mundial com hi ha, una crisi que
ens afecta especialment, a Balears especialment, de la mateixa
manera que a la resta del món a Balears, i també una crisi de
confiança perquè dins aquest ambient on la paraula crisi sona
cada dos per tres, genera desconfiança fins i tot a la gent que té
les mateixes entrades que tenia fa un munt d’anys i amb això,
estam d’acord que molta de gent que té el mateix poder
adquisitiu de fa uns anys no compra amb la mateixa facilitat en
què ho feia per por, per si un cas. 

Per tant, sí que han estat uns anys difícils, han estat uns anys
on el primer que s’ha vist afectat ha estat el comerç perquè el
primer que s’ha restringit ha estat el consum, però crec que des
de la conselleria, amb els nostres recursos i amb les nostres
possibilitats crec que hem fet una bona feina. Crec que també -i
ja en parlam després si vol- el que ha estat molt important -ho
vull agrair una vegada més al Partit Popular- va ser l’aprovació
de la Llei de comerç a la qual vostès no varen votar en contra.
Això es demostra i crec que si miren els mitjans de
comunicació, a diari, veuen que ha estat un revulsiu i que de
cada vegada són més els projectes que entren dins la conselleria
i més els projectes que es comencen a executar, tots generen
llocs de feina i tots amb inversions milionàries molts
importants. Vull dir, aquests dies veig que se li dóna molta
importància a aquest tema perquè és un fet real i era un tema
que ja quan vàrem aprovar la llei de comerç havíem previst.

Per altra banda, hem preparat unes dades que creim que són
significatives perquè la pregunta, vulgui o no, és genèrica, quina
ha estat l’evolució del comerç? Per tant, dóna lloc a moltes
interpretacions. Hem preparat unes dades que són entenem les
més significatives, però en tot cas si després no queden satisfets
sempre ens poden demanar el que vulguin i ho contestarem de
la millor manera possible per escrit.

Per tant, les dades oficials de què disposam són de
l’Enquesta anual de serveis i els Indicadors conjunturals del
comerç a la menuda, publicades ambdues per l’Institut Nacional
d’Estadística. De l’Enquesta anual de serveis, es comença a
l’any 2005, un poquet abans, i està desagregada a nivell de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i està publicada
conjuntament amb l’INE, IBESTAT i el CES de les Illes
Balears, estimava que el volum de negoci al 2005 en aquest cas
era de 4.156.539 milions d’euros, això era l’any 2005. L’any
2006, quatre milions dos-cents..., 4.291 milions, faré números
rodons; 2007, 4.546; 2008, 4.432.000 milions de pessetes,
d’euros perdó, i el 2009, 3.998.606. Al 2009 sí que es veu una
baixada important a la facturació. Al 2010, només tenim fins a
l’agost, òbviament, i és de 2.624.012 milions d’euros.

En major detall, no veurem... ho veurem, vull dir en aquest
cas si comparam dades fins a finals d’agost del 2010 veim que
el volum de negoci acumulat en el que va d’any presentava una
xifra de vendes de preus corrents una mica inferiors a les de
l’any 2005, parlo del 2010.

Si analitzam el comportament anual mes per mes tot d’una
el que veim és que les vendes segueixen el patró general de
l’economia de les Illes Balears i això, ja li ho he dit al principi,
el comerç està estretament lligat amb la situació econòmica que
es pateix i està també influenciat -i això sí que es pot veure- per
l’estacionalitat com a conseqüència de l’arrossegament del
nombre de visitants de què gaudeixen les illes del mes de maig
al mes de setembre. Crec que Menorca és un dels llocs on es pot
captar més aquest fenomen en el sentit que els mesos d’estiu no
tenen res a veure amb el que succeeix als comerços els mesos
d’hivern.
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Les variacions interanual mes a mes, tot i que estan
subjectes a altres factors com són el període de rebaixes que
això també canvia a la Setmana Santa, les festes de Nadal, Cap
d’Any, etc., no desdibuixen el model consolidat.

Si comparam les dades des de l’any 2005, dels mesos
compresos entre gener i agost, ens adonam que la tendència a la
baixa ha moderat la seva intensitat, si comparam el mes fins el
mes d’agost d’enguany. Les xifres són només una mica inferiors
a l’any 2005. D’una base de dades de 100 al 2005 hem passat a
una base de 95,75, és a dir només 4 punts per davall al 2010. El
mes de setembre les ventes -ho repetesc- han tengut un millor
comportament..., el mes de setembre d’enguany, del 2010, ara
som a l’octubre, han tingut un comportament una miqueta
millor que l’any passat. Per tant, són unes dades de tipus
qualitatiu que en cas de ser confirmades en les quantitatives de
l’INE que es publiquen el proper 27 d’octubre podrien indicar,
podrien ser un indicatiu que la desfeta toca fons, d’una miqueta
de recuperació.

Dissortadament no disposam de dades oficials desagregades
a nivell insular i podem estimar que la distribució interna a
nivell insular es correspondria amb les següents proporcions: a
l’illa de Mallorca seria el 80,3%; a Menorca, el 8%, i a Eivissa
i a Formentera seria aproximadament d’un 1,7%.

Per tant, el que vostè deia, el comerç efectivament ha passat
moments difícils, però tal volta enguany notem una mica de
recuperació en aquest sentit per distints factors.

Quina política hem duit...? Bé, abans que se m’oblidi el que
ha dit del fons per a cursos i per a formació, efectivament la que
té les dades exactes és la Conselleria de Treball que en aquest
moment el que fa és intentar, fa feina precisament amb les
patronals de comerç, tant AFEDECO com PIMECO com les
patronals de Menorca i d’Eivissa, però les dades exactes no les
dispòs en aquest moment, però sí que les hi puc cercar i enviar
si ho estima convenient.

Passam ara a la política que hem duit des de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, crec que durant tota la
legislatura s’han realitzat una sèrie de mesures per tal
d’estimular i afavorir les activitats comercials a cadascuna de
les illes i en el seu conjunt. Vull dir que s’han fet accions
particulars per a cadascuna de les illes, però també a nivell
global. Algunes són per exemples -i crec que són molt
importants- les convocatòries de les línies d’ajuda que s’han
succeït al llarg de tota la legislatura i que estan emmarcades
dins el Programa d’ordenació i reforma de les estructures
comercials.

Per una banda tenim la línia de subvencions per al foment
del comerç de productes autòctons i artesanals de les Illes
Balears, activitats de foment destinades al manteniment de
gerència de les associacions comercials de les distintes
associacions, de les distintes illes de les Balears, activitats de
foment destinades a promoció comercial, foment del comerç
urbà i millora del comerç rural, això inclou tot el que són
reformes de mercats municipals, millora d’espais urbans
comercials i també senyalització i identitat gràfica colAlectiva.
Han estat unes ajudes que han estat molt ben acollides per tots
els ajuntaments, han estat unes ajudes que han arribat a tots els
ajuntaments pràcticament i cada ajuntament ha valorat i ha

decidit en què volia fer les seves inversions, però en tot cas la
finalitat és la millora de les zones comercials.

Crec que ha estat molta la feina que ha fet i també vull agrair
la bona colAlaboració que hem tengut i l’agraïment per part de
l’ajuntament. És una ajuda que no sempre en aquest parlament
ha estat ben valorada per part dels diputats del Partit Popular
que han trobat que tal volta hauríem d’haver fet inversions en
altres sentits, però sí que han estat molt ben valorades
precisament per tots els batlles del Partit Popular que s’han vist
molt beneficiats per aquestes ajudes, batlles del Partit Popular
i els batlles de tots els partits polítics evidentment, perquè s’han
tengut en compte tots els projectes que s’han presentat. També
hi ha ajudes per a la modernització del comerç i la seva
adaptació a criteris de competitivitat i de qualitat. 

Línies d’ajudes a associacions i cooperació per la qual es
concedeixen ajudes a les associacions empresarials i altres
entitats sense ànim de lucre. Si vol després li duc els annexos
que són desglossats, les ajudes que s’han anat repartint en tot
aquest temps. 

També línies d’ajudes a associacions amb representativitat
l’any 2009, per les qual es reparteixen aquestes ajudes per a les
associacions empresarials que tenen representativitat i altres
entitats sense ànim de lucre, això ja ho he dit.

També hem posat en marxa i si bé és veritat que el primer
any no va funcionar tot el bé que voldríem, però sí que ho hem
anat millorant i ara entenem que funciona bastant bé, sempre les
coses es poden millorar més encara, això és evident, són les
subvencions a petites i mitjanes empreses i també a
microempreses per tal d’aconseguir préstecs de capital circulant.
Tot això són subvencions aprovades i destinades a operacions
financeres que vénen regulades pel Decret 125/2008.

També vàrem fer dues línies específiques per als
ajuntaments de Banyalbufar i d’Estellencs. Vull dir, varen ser
dues coses molt específiques, varen fer una visita a aquests dos
ajuntaments afectats -com saben- pels fenòmens naturals que
varen afectar la carretera i per tant, es tracta en aquest cas d’una
ajuda puntual i directa -com he dit- a causa del tancament de la
carretera que uneix els termes municipals d’Andratx i
d’Estellencs per tal de compensar aquestes pèrdues. Des de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia es va promoure una
ajuda directa per a establiments ubicats a aquests dos termes
municipals i que consisteix en aquests casos en el pagament de
la quota mínima d’autònom per establiment durant els quatre
mesos, de febrer a maig, que es quan la carretera va tenir
problemes, unes ajudes que també crec que han estat ben
acollides tant pels comerciants de la zona, afectats -ja dic- per
una cosa que no s’esperava i que no estava prevista com pels
dos batles d’aquests ajuntaments.
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Altres actuacions. El projecte Balears ExcelAlent, que és un
dels mecanismes desenvolupats per l’IDI per impulsar la millora
en la gestió del teixit empresarial de les Illes Balears, i que
contempla, entre altres aspectes, l’actuació Comerç ExcelAlent,
que en aquest cas consisteix en la implantació de la Norma
175.000 001 de qualitat en el petit comerç. Aquest projecte
enguany l’hem fet extensiu també als mercats municipals i a les
botigues de les cooperatives, i la veritat és que estam fent bona
feina i també hi ha interès per part del sector comercial per
inscriure’s a aquests programes i a aquests projectes i dur
endavant normes de qualitat, que jo crec que és un tema en el
qual de cada vegada, com he dit, hi mouen més interès.

També tenim en marxa un programa de disseny per a PIME,
i la finalitat d’aquest programa és promocionar el disseny
d’interiors i està enfocat cap als comerços de les Illes Balears.
L’objectiu és assessorar-los amb els tècnics de l’IDI, amb els
tècnics de la conselleria, sobre la importància del disseny en la
gestió del seu establiment, i transmetre’ls una realitat, i és que
l’optimització de l’espai es tradueix en rendiment i en
competitivitat, això és evident.

També hem donat de manera específica suport al comerç del
moble de Manacor -això són actuacions que estam fent en
aquests moments- mitjançant l’elaboració d’un estudi per a una
anàlisi del consum del moble de la llar a Manacor, a l’illa de
Mallorca, perdó, a l’illa de Mallorca, el que hem fet juntament
amb els especialistes per tal de tirar-ho endavant i que sigui un
estudi seriós que ja està donant els seus fruits.

També la signatura d’un conveni de colAlaboració entre la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i el Consell Insular
d’Eivissa per a l’execució d’actuacions conjuntes per a la
redacció del Pla director sectorial d’equipaments comercials. El
mateix hem fet amb la..., també hem signat, evidentment, aquest
conveni de colAlaboració entre la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia i el Consell Insular de Menorca per
l’execució d’actuacions conjuntes en la redacció d’aquest pla,
que com vostès saben és imprescindible i és una competència
dels consells insulars.

Motivat per l’aprovació de la directiva de serveis, la
directiva coneguda com a 2006/123 de la Unió Europea i del
Parlament, i també del Consell de la Unió Europea, relativa als
serveis en el mercat interior, s’ha treballat durant aquesta
legislatura en la modificació del text de la Llei 11/2001, de 15
de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,
per a la seva adaptació a les directrius d’aquesta directiva, com
deia, i com els deia al principi, una modificació de llei que va
ser aprovada sense cap vot en contra, cosa que torn agrair, i
precisament va permetre una cosa importantíssima des del meu
punt de vista, que va ser una moratòria, una moratòria que
afectava les grans superfícies, una moratòria que estava posada
i deixada allà de la mà de Déu des de feia molts d’anys, i les
moratòries jo entenc que han de ser puntuals però no s’han de
perllongar en el temps. Aquesta moratòria contemplava i entenia
també com a gran superfície tenint en compte la facturació de
les distintes empreses, no només els metres, i per tant impedia
que petits establiments comercials que per la seva facturació
eren considerats grans superfícies no es poguessin instalAlar.
Això també és un motiu del qual jo crec que es noten ja els seus
efectes perquè són moltíssimes les franquícies o les grans
marques que a poc a poc s’estan instalAlant tant a Mallorca com

a Menorca i a Eivissa i, ja dic, són bastants projectes que tenim
i que surten ràpidament de la conselleria i les inversions també
són molt importants. 

Per tant jo crec que en general hem duit una política
consensuada precisament amb les patronals i amb el sector, i
hem duit endavant determinades iniciatives a petició del mateix
sector, vull dir que també s’hi ha involucrat i ha participat, com
és per exemple en el tema d’ajudes per a capital circulant, que
era un dels problemes que tenia el petit comerç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el diputat que ha realitzat la pregunta.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, la
pregunta era oberta respecte de l’evolució perquè vostè la seguís
en allò que considerés més important per conèixer precisament
aquesta evolució els darrers anys o els darrers dos anys i mig.
Vostè l’ha seguida en els aspectes assenyalats únicament i
exclusiva a l’estadística que es publica aquí on vostè ha
mencionat, i a això ha afegit que no tenim dades desagregades,
només una estimació percentual, d’aquest volum de negoci
estadístic. 

Jo crec que vostè, com a responsable de l’activitat comercial
del Govern, hauria pogut fer no sé si dir-li una mica més
d’esforç, però transmetre’ns, a les diputades i als diputats que
som aquí, una fotografia una mica millor del que ha passat en el
comerç aquests dos anys i mig, i no limitar-se a llegir-nos unes
dades que coneixement, i que jo m’he referit a les d’ocupació
perquè, les altres, les don per conegudes i obviades.

En aquest aspecte li he de reconèixer que, ja dic, no em qued
satisfet respecte del que esperàvem d’aquesta pregunta breu
però que pot tenir molt de contingut en funció que qui l’hagi de
contestar ho faci o no.

I l’altra qüestió és el que vostès han fet. Efectivament està
molt bé, les lleis i totes aquestes coses, però tot açò s’haguera
fet amb independència de l’evolució. Pot comprendre que la
intencionalitat de la segona pregunta és quines mesures ha pres
el Govern cada un d’aquests cinc darrers semestres per
estimular i afavorir les activitats comercials, no em referesc a
les que estan en els pressuposts, a les que es fan cada any tant si
hi ha crisi com si no hi ha crisi, a les mateixes que es feien quan
el creixement de l’ocupació era un any rere l’altre progressiu. Jo
crec que..., primer el que crec és que els comerciants són els
primers que estimulen el seu ingeni per poder vendre, i si han de
rebaixar preus però continuar guanyant fent més feina ho fan, si
han d’obrir amb uns horaris diferents ho fan, si necessiten... Bé,
no ho sé, cadascú sap exactament com ho ha de fer per vendre
el que ell té per colAlocar en el mercat i als consumidors. 
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Però jo què vol que li digui?, em sembla perfecte que hagin
fet aquestes millores. Vaja, del que vostè m’ha contestat, perquè
no vull inventar-me res, el que he pres nota és que respecte de
les Illes -la pregunta era globalment i per illes- m’ha parlat de
les carreteres, dels establiments de les carreteres afectades per
la tramuntana de Mallorca, és a dir, Andratx i Estellencs; els
mobles de Manacor; que ha ajudat el PDS d’Eivissa i el PDS de
Menorca. Açò és tot el que jo he escoltat i anotat que fa
referència al que vostès han fet, a part del que ja coneixem, que
eren línies genèriques previstes en els pressuposts.

Jo, miri, dues coses. Per conèixer com ha evolucionat el
mercat és a nivell nacional. El 2008 es publica una enquesta feta
a mitjan de 2008 per Cetelem on hi ha, idò miri, comerç
tradicional, tipus de productes comprats i despesa realitzada,
raons i motius que diuen els enquestats -hi ha molts enquestats
a totes les comunitats autònomes- per realitzar aquesta compra
a un tipus de canal, sigui el comerç tradicional, siguin grans
establiments, quins percentatges, com han pagat, quina
influència té cada una de les situacions... És un exemple que
s’ha fet a nivell nacional supòs que per poder prendre mesures
en aquest moment de crisi que ajudin al consumidor, és a dir, el
comerç té la seva raó de ser perquè el consumidor trobi el que
cerca i ho trobi amb qualitat i preu, i jo crec que el comerç ho
pot fer en moments de dificultat quan es prenen mesures que
l’ajudin que aquesta necessitat d’innovar i d’aportar noves
estratègies, noves idees, etc., idò li sigui possible.

I també duc el que vostès van firmar el mes de febrer de
2009 dins el Pacte de la competitivitat, a la Mesa d’Economia
i la submesa del sector productiu, l’àrea de comerç, també hi ha
indústria, on hi ha una sèrie d’actuacions cap a la població
general, cap als comerciants, cap als treballadors, ajudes i
subvencions, que és al que vostè s’ha referit però d’allò altre
menys, i altres actuacions que parlen de la façana de Palma, que
parlen de la remodelació de la Platja de Palma, etc.; el comerç
electrònic... Jo crec que el comerç, no ho necessit explicar,
l’ocupació que dóna i des del punt de vista de l’economia la
importància que té. 

Ja sé que una pregunta tampoc no dóna per fer aquí grans
exposicions, però crec, Sra. Consellera, que hauria d’ampliar
bastant més perquè nosaltres creguem que hi ha un esforç en
proporció a les dificultats que té el sector i que tenen els
treballadors i les treballadores que han perdut la feina perquè el
comerç, que és una de les àrees més sensibles a recuperar-se, les
que tenen més immediatesa -quan hi ha confiança, quan hi ha
bones ofertes, quan...-, perquè açò passi. Jo he estat de viatge fa
poc a una comunitat autònoma; he vist un altre ambient, he vist
un altre ambient, i és una que també tenen molts d’aturats i
moltes dificultats, com nosaltres, emperò he vist una altra
manera de plantejar l’activitat comercial, sobretot en el casc...
És a dir, no veig de la seva exposició..., és a dir, jo no puc dir si
ho fan o no ho fan si vostè no ho explica, i tampoc no m’atreviré
a dir que no ho fan pel fet que no ho hagi explicat. Ho deix en
les seves mans, però crec que es pot fer amb aquesta cooperació
interdepartamental o interadministrativa que està en el pacte. 

Jo crec que estan bé les iniciatives que hi ha, els objectius
que hi ha, però, clar, si vostès firmen aquest pacte i passa el que
passa, aparentment, una fotografia i tocs a l’espatlla i donar-se
la mà i, acabat de fer, guardat i no hi posen les actuacions
previstes en marxa i doblers per executar-ho, la impressió que
tenc és que no han fet el que tocava. Potser s’hauria de fer -ho
he demanat- una compareixença, i ara tenc una moció
subsegüent que ho deman, s’han de fer avaluacions; quan es
marquen objectius i accions s’han d’avaluar si es fa o no es fa
i, si es fa, si té eficàcia i si es fa eficientment, és a dir, amb els
recursos necessaris i prou.

Bé, no venc aquí en pla d’explicar-li res del que ha de fer o
no ha de fer, sinó d’escoltar, i jo crec, Sra. Consellera, que pot
fer una mica més d’aprofundiment en el que fan i en el que
vostè creu que haurien de fer. Jo no sé si els períodes d’oferta...,
si no els hi demanen no hi han de ser, naturalment, però si els hi
demanen perquè hi hagi comerços que vulguin tenir, jo què sé?,
en qüestions d’horaris o en qüestions de preus, etc., ser més
competitius a l’estiu, vostè ho diu, quan més es nota és quan hi
ha turistes; d’acord, els turistes comencen a venir molt prest, les
rebaixes comencen bastant més tard, quan hi ha la meitat de
turistes que han vingut i se n’han anat. No li dic que s’hagi de
fer d’una manera o de l’altra, són els comerciants els que ho
saben, aquest diputat segur que no ho sap. El que li deman a
vostè, que és la responsable, com a mínim si s’ha fet alguna
cosa o si pensa que s’ha de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera. Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Miri, a mi em sap greu
l’evolució de les dades que hem triat i que tal volta no hagin
estat del seu..., però com vostè ha dit és una pregunta breu i,
clar, nosaltres hem agafat les que són més significatives. A part
d’això vostè mateix veu que hi ha moltíssimes dades publicades
i per tant, si són del seu interès, té molt bo de fer, vull dir,
consultar-les. Jo he duit aquestes perquè hem cregut que eren les
més significatives i són també les que ens han passat en aquest
cas -ho hem consultat- les patronals de comerç i són les que ells
valoren més. Per tant això..., nosaltres ho tenim molt en compte.

Com també tenim, com vostè sap, o no ho sap perquè no
duia comerç, però hi ha una mesa, una mesa on hi ha
representats tots els actors del sector comerç, i és allà on es
prenen les decisions. 
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Vostè em parla de rebaixes. Estic cansada de dir, de repetir,
i vostè ho hauria de saber, que les rebaixes és una decisió que es
pren en aquella mesa per consens; de la mateixa manera que es
pren la decisió de quins festius han d’estar oberts o tancats. La
conselleria l’únic que fa és d’intermediària, i per tant això que
se’ns ha acusat d’intervencionisme, a vegades, no, en absolut,
en absolut; nosaltres l’únic que feim és ser respectuosos amb el
que es demana a la Mesa de Comerç. Les rebaixes jo vaig ser la
primera que vaig dir que proposaria a la mesa ampliar-les i
començar-les el mateix dia que les comencen a la resta de
l’Estat; va ser una cosa meva que després s’hi va apuntar la
majoria de patronals de comerç, però en tot cas es discutirà a la
mesa i es votarà i es decidirà, però ho decideix el sector i, com
vostè sap, el sector comerç és tan ampli i de formats tan
diferents que a vegades també són interessos contraposats entre
ells mateixos, però en tot cas, vull dir, el tipus de mesures que
nosaltres duim endavant, el tipus d’ajudes que treim, els tipus
d’ajudes encaminades als ajuntaments suposen un esforç
important per a la conselleria, i hem mantengut més o manco les
mateixes quantitats, malgrat els pressuposts, i desgraciadament,
s’hagin anat retallant, però vull dir que són mesures que
evidentment consensuam amb les patronals, que són les que
representen la majoria de comerços. Per tant no és que nosaltres
diguem això es fa així perquè sempre s’ha fet així, no, nosaltres
procuram primer asseure’ns, escoltar i dir “cap on voleu que
anem?, què trobau més oportú?, què necessitau?”, i a partir
d’aquí actuam. I jo crec que si vostè demana a les patronals si
estan molt enfrontades amb nosaltres o si tenen moltes queixes,
jo crec que la resposta serà que no perquè saben que la
conselleria sempre està oberta i que sempre escoltam.

Que el comerç és dels sectors que ho ha passat més
malament? Ja li ho he dit al principi, però també vostès amb
aquesta contribució permanent que tot és un desastre, que tot
s’enfonsa i que tot se’n va en orris no contribueixen molt a
l’estimulació del consum. Jo li he dit al principi que hi ha una
crisi real, una crisi de cavall, real, però també és vera que hi ha
una crisi de confiança i gent amb el mateix poder adquisitiu de
tota la vida no compra perquè estan espantats, i per tant jo crec
que també en aquest sentit podríem contribuir-hi tots, podríem
contribuir tots a crear un altre clima de confiança precisament
perquè el comerç es recuperi el més aviat possible, i en això
vostès tenen una cosa important a haver de fer, jo crec.

Per altra banda estic oberta a qualsevol proposta. Que ara
vostè va a Menorca i sent que la patronal té una necessitat o
l’altra? A part que tenen fil directe amb nosaltres, si vostè em fa
la proposta nosaltres no tenim cap problema. El que passa és
que creim que hem actuat en funció de les necessitats reals que
té el comerç actualment, vull dir, ells clar que són imaginatius,
i clar que s’esforcen molt, però moltes vegades vénen i nosaltres
els ajudam amb el que jo he encunyat a la conselleria en
espècies, i que crec que feia molts d’anys que no es feia. I què
vol dir? Vol dir que si un comerç té una necessitat o l’altra, en
lloc de comanar-la i en lloc de gastar-se uns doblers per crear un
logo, per millorar la imatge, en assessorament tècnic, el que
feim nosaltres, en lloc d’enviar-lo a tal o a tal banda, “posam els
nostres tècnics a la vostra disposició, digau-nos què feim”, i en
això hem fet moltíssima feina. 

El que jo no puc fer és venir aquí i en un temps breu
explicar-li punt per punt tot el que hem fet. Jo li he explicat en
línies generals el que es fa. Com que parlàvem de Balears li he
parlat d’Estellencs i li he parlat de Banyalbufar perquè és un cas
concret. I què vol dir això? Vol dir que des de la conselleria
estam disposats a ajudar qualsevol comerç de qualsevol indret
de la geografia de les Illes Balears, i que davant una necessitat
idò tenim els recursos per treure’ls endavant o, com a mínim,
per donar-los una petit ajuda. En aquest sentit ho he explicat.

I per altra banda les línies d’ajuda i l’assessorament com a
Govern de les Illes Balears afecten per tot igual, a totes les Illes,
i per tant jo crec que l’actuació que hem fet és correcta. Ara
estam fent feina de bon de veres, i reconec que anam una mica
endarrerits, que a mi ja m’agradaria tenir-ho al carrer, en el
reglament de la Llei de comerç, però no em facin recordar-los
que vostès no foren capaços ni de fer una retxa del reglament
d’una llei de comerç que estava feta, i això també és greu. Per
tant jo he procurat no caure en aquesta apatia i en aquest error
i, ja li dic, en tot cas estic oberta a qualsevol proposta seva i sé
que ens entendrem, perquè el conec i conec el seu tarannà i sé
que ens entendrem. Per tant estic disposada. 

I si vostè ha anat a una comunitat autònoma i ha vist coses
que li han agradat, em digui quina és i no tenim cap
inconvenient a posar-nos en contacte i si hi ha una bona idea,
dur-la a terme aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 4558/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de la indústria a les Illes Balears.

4) Pregunta RGE núm. 4559/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per estimular i afavorir les activitats
industrials a les Illes Balears.

Passarem a l’agrupació de les preguntes RGE núm. 4558 i
4559. Té la paraula el diputat que formula les preguntes.
Gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en indústria
les preguntes són calcades a les de comerç. És a dir, el que ens
interessa en primer lloc són les dades que tenguin a la
conselleria. Jo no li deman tant les dades estadístiques, com allò
que se suposa que vostès manegen molt més acurat i molt més
internament, tant de la comunitat com de cada una de les illes,
respecte d’aquesta evolució, és a dir, conec l’evolució de les
empreses, de la mitjana d’empreses d’alta a la Seguretat Social
mensualment i anualment, per nombre d’ocupats, aquestes
coses, ... però jo voldria, si ho té i ens ho vol explicar, a quines
ha afectat més, si l’estadística que vostès manegen té a veure
amb activitat -d’indústria em referesc, eh?- o té a veure amb el
nombre de persones, tipus d’indústria, nombre de persones,
etcètera, i per illes. 
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Li ho deman per illes perquè, Sra. Consellera, jo he estat
responsable d’una àrea a un govern i fas o procures fer alguna
cosa o bastant, tot el que pots, específic allà on hi ha qüestions
diferenciades. En algun temps teníem els mateixos responsables
i les mateixes normes en matèria d’urbanisme, per posar un
exemple, i cada illa tenia després una configuració del
planejament i uns resultats urbanístics distints, a pesar de tenir
els mateixos responsables i les mateixes lleis. Per tant, les
situacions distintes exigeixen també solucions diferents i més
particulars. És per açò que li deman l’evolució perquè després
quan em digui les mesures sabrem açò.

Miri, em referiré a indústria, però també va referit a comerç.
A mi no m’haurà vist vostè fer declaracions a mitjans de
comunicacions o predicar a un cap de cantó de les Illes Balears
si va malament i cridar el mal temps. Ara, aquí no amagaré per
a res quina és la realitat, no crid el mal temps, dic el que hi ha
i el que està publicat. Per tant, açò no és crear desconfiança. Jo
crec que sí, que hi ha desconfiança, però crec que quan hi ha
desconfiança si es posa un estímul... li posaré un exemple. Si ara
sortís una norma, no té a veure ni amb comerç ni amb indústria,
si sortís un ajuntament que digués, miri, a qui ens demani
llicència per rehabilitar, restaurar o fer un habitatge unifamiliar
durant aquests dos anys, que hi ha poca ocupació i la
construcció està malament, li farem un 90% de descompte de
l’impost de construcció i de la llicència d’obra. Açò, a pesar de
la desconfiança, estimula, és a dir, estic convençut que una
persona que té els doblers estalviats, pensa els doblers que
s’estalviarà i tal vegada ho farà. 

És en aquest aspecte que li dic que em sembla que no ens ha
explicat cap mesura ni una que afavoreixi açò i en canvi està
recollit. És a dir, vostè a la compareixença inicial va parlar que
impulsaria la creació del Consell Assessor, es va crear fa uns
mesos, va dir que volia planificar l’elaboració d’un pla
estratègic d’indústria, va dir,. Bé, una sèrie de mesures que no
repetiré, perquè vostè les deu recordar millor que jo. I després
també quan vàrem fer el pacte, també varen incorporar una sèrie
de mesures molt interessants. La meva pregunta, Sra.
Consellera, per resumir és, quina és la situació, com ha
evolucionat aquests dos anys i mig la indústria i amb quin tipus
d’indústria ha pactat més, a quina illa, nombre de treballadors,
per activitat, com ho tenguin. Açò és el que esper de l’evolució
global i per illes. I segon tema, quines mesures han pres?
Igualment per illes, per polígons, tot allò que vostès tenguin
programat i allò que jo crec que les circumstancies especials de
l’economia i de l’ocupació obliguen a qualsevol govern.

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):

Bé, intentaré contestar amb les dades que tenc, que crec que
novament el tornaran a decebre, però ... Jo crec que per
contestar aquesta pregunta ens hem de remetre, ens hem de
valer de distints indicadors per poder configurar la cartografia
de l’evolució de la indústria a les nostres illes al llarg d’aquesta
legislatura. Com sap, hi ha certes dades macroeconòmiques que
no es poden obtenir ni comparar amb la periodicitat que vostè
demana, per tant, en lloc de respondre-li en aquest cas
mitjançant amb xifres semestrals, ho feim de manera global i
per anys i a la vegada les dividiré en trimestres i semestres, en
funció dels indicadors que comentam.

En primer lloc cal situar l’evolució del valor afegit brut que
al llarg d’aquesta legislatura ha estat: primer trimestre del 2007,
1,5; segon, 1,4; tercer, 1,4; i quart, 1,4. Any 2008, 1, 0,6, 0,3 i
0,1. Any 2009, ha baixat a 2,3, 3,3 en el segon trimestre, 3,9 i
4,3. I de l’any 2010 evidentment només tenim el primer
trimestre que és de -4.

Altres indicadors importants i que utilitza tota la gent que fa
anàlisis a l’hora d’analitzar l’evolució del sector industrial és el
nombre d’afiliats a la Seguretat Social i el consum d’energia
elèctrica, que és un indicador important. 

Pel que fa al consum d’energia elèctrica, en aquest cas
nosaltres l’hem tengut en compte, s’ha de dir que en conjunt i
per illes podem dir que en el segon semestre de l’any 2007, en
aquest cas, la facturació d’energia elèctrica a la indústria
suposava 27.252 megavats per hora, el que suposava un
increment anual del 0,6%. Aquest consum per illes es
desglossava de la següent manera: Mallorca 22.698 megavats
per hora, Menorca 3.033 i Pitiüses 1.521. Aquí per exemple es
veu perfectament la diferència entre les Pitiüses i Menorca, a
causa del pes de la indústria a cada una de les illes. En el segon
semestre del 2008, aquest consum va passar a ser de 23.044
megavats hora a Balears, dels quals se’n consumien 18.145 a
Mallorca, 2.763 a Menorca -la baixada és important-, i a les
Pitiüses, 1.308. Al mateix període de l’any 2009 aquest consum
elèctric se situava a Balears en 18.385 megavats hora, se’n
consumien 14.682 a Mallorca, 2.434 a Menorca i 1.269 a les
Pitiüses. I pel que fa al 2010 òbviament només disposam del
primer semestre de consum elèctric i en aquest era un total de
18.267, 14.685 a Mallorca, 2.504 a Menorca i 1.078 a les
Pitiüses.

Pel que fa a nombre de treballadors podem dir que el
setembre del 2007 hi havia 31.194 afiliats a la Seguretat Social,
dels quals 24.448 eren de Mallorca, 4.568 de Menorca i 2.243
de les Pitiüses. En el segon semestre del 2008 aquesta xifra va
passar a ser de 30.544 treballadors, dels quals 24.469
corresponien a Mallorca, 4.858 a Menorca i 2.307 a les Pitiüses.
En el segon semestre del 2009 aquestes dades eren: 29.134
afiliats a la Seguretat Social, 23.175 ho feien a Mallorca, 3.814
a Menorca -també un descens important- i 2.126 a les Pitiüses.
Les dades que tenim del 2010 fan referència al primer semestre
allà on ens trobam que 28.197 persones treballen en el sector
industrial a Balears, de les quals 22.129 ho fan a Mallorca,
3.753 a Menorca i 1.903 a les Pitiüses. 
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Repetesc, aquestes són les dades que nosaltres hem trobat
més rellevants per mirar dins un període de 3 anys de temps,
l’evolució de la indústria, però jo crec que precisament el sector
industrial és un sector que l’hauríem de mirar a més llarg
termini per veure l’estancament que tenia fins i tot en temps de
bonança. El que passa és que a determinats sectors ni tan sols
se’n parlava ni se detectava, perquè la marxa de la construcció
que ho tapava tot, però el problema no ve d’ara,
desgraciadament, tot i que tal vegada s’hagi accentuat una mica
i tal vegada sobretot cridi l’atenció més que abans.

Em demana després quines són les mesures que nosaltres
hem pres per afavorir les activitats industrials a Balears. Jo crec
que hem fet molta feina i respecte de l’anterior legislatura ho
hem canviat pràcticament tot, sobretot a promoció industrial. No
feim res del que es feia. Duim una política completament
diferent i -ja dic- amb el pressupost que tenim, intentam que el
major nombre de doblers possibles vagin precisament als
empresaris i no a altres despeses corrents o a altres partides
pressupostàries.

De totes maneres, la gestió que duim a terme en aquesta
conselleria no la hi puc desglossar per trimestres o per semestres
perquè són actuacions que realitzam al llarg de tot l’any, i
determinades actuacions fins i tot també són a llarg termini.
L’any 2008 la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia va
treure una línia d’ajudes a empreses per valor de 4.620.000
euros. El mateix any també es va publicar una ordre d’ajudes a
associacions, cambres de comerç i centres tecnològics per valor
de 2.111.780 euros. D’aquestes quantitats es varen concedir a
Mallorca 3.521.855, a Menorca 2.955.026 euros, a Eivissa
220.877 euros i a Formentera 14.040 euros. Aquestes són les
ajudes d’aquesta línia concreta que varen arribar per illes.
També per primera vegada es va treure una ajuda jo crec que
molt interessant i és l’ajuda Innoempresa i que va suposar una
subvenció total d’un poc més de 3 milions, 3.004.167 euros. El
mateix any també es va publicar una ordre d’ajudes a
associacions, cambres de comerç i centres tecnològics per valor
d’1.980.709 euros. 

Pel que fa a l’any 2009 la línia d’ajudes a empreses va
suposar una subvenció de 3.770.187 euros, i això va dur una
inversió induïda -i això sí que ho vàrem calcular- de 18.308.000
euros. Per illes la distribució va ser: Mallorca 2.817.000,
Menorca 778.927, Eivissa 167.479 i Formentera 6.000. A més
a més, es va destinar 1.300.000 euros als sectors tradicionals del
calçat i de la bijuteria; 394.949 euros a les cambres de comerç
i 300.000 euros als centres tecnològics, tant de Mallorca com de
Menorca.

Pel que fa a la línia d’innovació Innoempresa es va destinar
1.424.419 euros a fomentar la innovació dins el sector de
l’empresa balear. A més a més durant aquest any es va
començar a fer feina i és un sistema que va bé i que va endavant
i que també contempla el Pla d’indústria, però nosaltres ens hem
avançat abans que estigui presentat, que és fer feina amb la
metodologia clúster a diferents sectors, com per exemple ja hem
creat el clúster del moble, químics i ara estam fent feina amb els
de la moda i la bijuteria. Cal destacar també l’inici de la creació
d’un servei  d’ internacional i tzació,  un servei
d’internacionalització de bon de veres, cregui’m, conjuntament
amb l’IDI per donar cobertura i orientar de veritat a les

empreses que volen començar o continuar venent a diferents
mercats a l’exterior.

Pel que fa a l’any 2010, la conselleria va treure una línia
d’ajudes de 4.500.000 euros, dels quals encara no podem saber
quina quantitat s’ha destinat a cada una de les illes perquè estan
en procés de justificació. I pel que fa a la línia d’Innoempresa
s’ha dotat amb 1.481.053 euros i el servei d’internacionalització
jo crec que ja ha donat alguns fruits. Evidentment hem de ser
molt més ambiciosos i hem d’aspirar a molt més, però ja hem
donat servei i resposta a exactament 113 empreses.

Finalment, no vull acabar sense destacar el procés de creació
del Consell Assessor d’Indústria, en aquest cas el de comerç
funciona més que bé i per tant, entenem que el d’indústria anirà
per aquesta línia, i també estam fent un esforç dedicat a
l’elaboració del Pla d’Indústria de les Illes Balears, un pla que
no ha de ser paper banyat, un pla d’indústria que no ha de ser un
full dient que complim el que vàrem dir, sinó que ha de ser un
Pla d’indústria real, que doni respostes, no avui i d’aquí 5 anys,
sinó respostes ara i amb una planificació fins el 2020. Aquest
Pla d’indústria ja es va dir que se presentarà perquè és un pla
ambiciós i és un pla que no es fa d’avui per a demà si volem que
sigui seriós. De totes maneres li he de dir que a molts d’aquests
punts que contempla el Pla d’Indústria ja ens hi hem avançat i
ja els estam aplicant, com és per exemple la metodologia
clúster, o com és la innovació en la gestió de les empreses i que
és un tema molt important i un tema que té moltes peticions per
part dels distints sectors. Igualment que en el sector de comerç,
s’està fent molta feina amb espècies, ho torn a repetir perquè és
una paraula que explica molt bé el que volem dir i les diferents
empreses s’aprofiten dels tècnics que tenim dins l’IDI i dins la
conselleria per tal que facin feines que ells havien de pagar.

Per tant, crec que estam en la bona línia, tot i que
evidentment el sector industrial també se'n ressent de la crisi
econòmica, des de la conselleria es fa una bona tasca mitjançant
totes aquestes actuacions que li acab d’exposar, tal volta per a
vostè no serien exactament aquestes, però són les que nosaltres
creim adequades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, gràcies per les seves
explicacions. No repetiré la crítica, encara que tal vegada tengui
més motiu perquè jo li havia demanat primer oralment i després
per escrit en relació amb les actuacions que ha duit a terme el
Govern per a l’elaboració d’un pla estratègic d’indústria, en
relació amb el cens i en relació amb ..., i vostè em contestava
que es realitza una anàlisi del sector industrial, dels subsectors
com una anàlisi macro, i jo crec que deu tenir més dades de les
que ha explicat, perquè si ho fan, ... no sé, com a mínim digui’m
si està acabat a Formentera o ja el tenen acabat per tot, clar, per
fer un pla d’estratègia industrial s’ha de fer un diagnòstic a
partir del coneixement que hi ha, i si s’ha de fer un cens
d’indústria i de sòl industrial també s’ha de tenir, jo,
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desconeixement de l’evolució, ... bé, si ho té ja ens ho enviarà,
supòs que tots els grups tenen interès a disposar d’aquestes
dades d’evolució.

Miri, la darrera dada que jo conec de l’índex de producció
industrial per comunitats autònomes és d’agost de 2010 de
l’Institut Nacional d’Estadística, que vostè deu seguir supòs
cada mes i les nostres taxes, tant la del mes d’agost que és -5,4,
com la mitjana de gener a agost, que és pitjor, perquè és la pitjor
de totes, és negativa, de -9,1 i gràficament es veu molt bé, som
la comunitat autònoma que en aquest aspecte ... Jo no li
discutiré que vostès han fet tot el que han pogut i que ho fan bé,
jo, açò, en fi ..., però hem de fer alguna cosa des dels sectors
públics i des del Govern, que és l’executiu i qui disposa el
milions perquè açò no passi.

És a dir, vostè, hi veu futur, a la indústria de les Illes
Balears?, a la de Menorca?, a Eivissa n’hi ha manco i a la de
Mallorca, hi veu possibilitats o no? És a dir, en comerç jo ja li
dic que sí, que crec que és una de les activitats econòmiques que
més possibilitats té de generar valor afegit i ocupació. Aquí,
com ho veu vostè? Miri, si vol que li plantegi la preguntes en
aquests termes digui-m’ho. Si els nombres després ho confirmen
o no ja serà una altra història.

Vull ser molt ràpid, digui’m si han posat en marxa o no
mesures de la submesa de sectors productius del Pacte per a la
competitivitat que van firmar el mes de febrer, no m’estendré
perquè són moltes. Això sí que m’agradaria saber-ho. Respecte
de l’eficàcia o no de les seves mesures, que ho han canviat tot...
això es coneix i s’avalua amb les dades de què es disposi
després, ara està bé que vostè cregui açò i ho digui, però val més
esperar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar el debat d’aquestes dues
preguntes agrupades té la paraula l’Hble. Consellera.

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

Moltes gràcies. Què passa? No, vull dir que si té res a dir per
part meva no hi ha res, no tenc inconvenient, vull dir. 

Moltes gràcies pel seu to i pel seu tarannà, però jo, miri, li
he de dir una cosa, un pla d’indústria no és una cosa que es faci
d’avui per demà i nosaltres ens hem proposat fer un pla
d’indústria ben fet i sobretot que sigui una eina efectiva.
Evidentment, tenim moltes dades i també hem fet una anàlisi i
no tengui cap dubte que tot d’una que el presentem vostès seran
els primers a conèixer-ho, només faltaria.

Per altra banda, li vull dir una cosa i és que ara es parla molt
de la indústria, es parla molt de les dades negatives, però les
dades no sempre ho són tot perquè si en moments complicats no
dus una política una mica encertada, evidentment la situació pot
ser molt pitjor. I li vull dir una altra cosa respecte de la indústria
i és una cosa molt evident i jo estic segura que vostès són
perfectament conscients, sobretot vostè que ve d’una illa on el
sector industrial sempre ha estat una de les tres potes de
l’economia, vull dir, en un moment donat a Menorca els tres
sectors productius, primari, secundari i terciari, pràcticament
tenien el mateix pes i això era un equilibri important que
desgraciadament s’ha anat perdent, però no s’ha anat perdent
ara, i vostè ho sap perfectament. Per cert o per desgràcia, i jo
diria que per desgràcia, les fàbriques de bijuteria, les fàbriques
de calçat que han tancat no ho han estat en els darrers anys, que
també, però abans també i d’una manera molt accelerada. El que
passa és el que li he dit abans, mentre l’economia creixia d’una
manera desbocada, ràpida i vertiginosa el sector industrial no
creixia al mateix ritme ni d’un bon tros, creixia d’una manera
molt lenta i fins i tot a estones s’estancava, el que passa és que
no li feien cas, la construcció ho tapava tot, pareixia que els
doblers sobraven, pareixia que els doblers sortien a balquena de
per tots els costats, i jo crec que des de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia precisament no feren un esforç per
fixar-se en aquest detall. 

Jo li posaré un exemple de Mallorca que en aquest cas no sé
si ha estat tan dràstic a Menorca, però també s’ha donat, entre
el 2003 i el 2007 a la comarca del Raiguer tancaren quinze
empreses de calçat, quinze: Yanko va tenir problemes, Majòrica
va tenir problemes molt greus, i no li vull dir com es varen
aportar solucions a aquestes empreses, però sens dubte jo no
utilitzaria el mateix sistema, són maneres distintes de pensar,
però vostè ja sap que jo una empresa que necessita quantitats
industrials de doblers públic per sobreviure val més que tanqui,
val més que tanqui. S’ha de fer feina jo crec en un altre sentit i
això va passar entre el 2003 i el 2007, el que passa és que no es
va tenir en compte perquè ja dic altres sectors ho tapaven tot.
Per tant, és veritat que la indústria té problemes i si miram les
xifres no són evidentment les que a mi ni a vostè ens agradarien,
però també és veritat que com mínim es fa un esforç. 

Vostè em demana la meva opinió, miri, jo li vull donar una
bona noticia que he viscut darrerament, sector calçat per
exemple, jo li puc assegurar que de la fira de Milà i de la fira de
Madrid els fabricants de calçat de Menorca, per exemple, han
vengut més que satisfets perquè veuen que els mercats exteriors
s’obren i veuen que han de sortir fora i que és necessari obrir-se
i saben que tenen l’ajuda de la conselleria precisament per això
per anar a fires i per cercar nous mercats. No importa que la
consellera vagi per tot arreu a cercar on han d’anar o no han
d’anar, ells són prou espavilats i ells són prou professionals com
per saber on han d’anar. Per tant, la conselleria l’únic que feim
és ajudar-los en aquest sentit. Vostè demani als grans fabricants
de Menorca, per exemple, i als més petits a veure com els ha
anat les fires d’enguany, la qual cosa per a mi és motiu de
satisfacció i m’anima i també és un indicatiu que la política que
duim a terme no és tan dolenta.
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Em demanava la meva opinió i jo crec que dins els sectors
tradicionals, per exemple, tot i que ha hagut una sagnia i no vull
dir que s’hagi acabat ni molt manco perquè entre d’altres coses
també hi ha els relleus generacionals que no es produeixen i
això també és un factor a tenir en compte, però sobretot és
perquè el consum s’ha tancat i són articles molt sensibles al
consum han tengut dificultats, però les que queden, i són
bastants, jo crec que són fortes i que aguantaran aquesta
tempesta i sortiran fins i tot reforçades.

Per tant, som optimista i li torn a posar damunt la taula que
si vostè té qualque idea, qualque suggeriment, qualque proposta
jo li agrairé moltíssim que ens la faci arribar i farem tot el
possible per dur-la endavant. Jo crec que les coses s’han de fer
així i no perquè vostè ho digui ja haguem de tancar les portes,
al contrari, serà molt ben acollida qualsevol proposta que ens
faci.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Passam a la pregunta 4560, i ara sí que serà per un temps de
deu minuts.

Moltes gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Si a la consellera li va bé jo no tenc
cap inconvenient que exposi aquesta, que serà molt breu,
juntament amb les altres dues que tenen a veure amb qüestions
també elèctriques, al cap i a la fi el fons de l’IDAE té a veure
amb qüestions energètiques.

5) Pregunta RGE núm. 4560/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució dels fons de l'Instituto para la
diversificación y ahorro de la energía (IDAE) per a les Illes
Balears.

6) Pregunta RGE núm. 4561/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a connexió elèctrica per cable amb la península.

7) Pregunta RGE núm. 4562/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a connexió elèctrica per cable de Mallorca i Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Un segon. Vostè mana, les tres juntes. Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Abans permetin-me, senyor president i
senyora consellera, que li digui dues coses, en el debat de la
comunitat, i avui vostè ho ha dit dues vegades, la construcció ho
tapava tot. Vull que tenguin consciència vostès, els membres del
Govern, que les Illes no han estat governades amb competències
en matèria de Llei del sòl, d’ordenació del territori,
d’urbanisme, de promoció turística, en aquest cas a les illes
menors, i que la crisi ha afectat molt més per exemple l’illa de
Menorca, a pesar de tenir diversificades les activitats, que l’illa
d’Eivissa i que ha estat governada per partits del pacte per tant
progressistes, i jo estic convençut que vostès, amb les idees que
tenen, ho farien més bé aquí on va governar el PP quan
governava el PP, però els fets són que l’economia i l’atur a
Menorca és el pitjor de tots.

Per tant, no prediquin tant això de la construcció i no sé què,
no sé què, i que sembla que és culpa del PP i de l’època aquesta
que vostè li encanta, perquè la realitat mostra una altra cosa. Les
opinions, perfecte, però aquí no és un debat d’opinió jo he
vengut a demanar dades i, escolti, gràcies per l’oferiment, jo no
li he de dir el que han de fer, vostès ho saben segur més bé que
jo, ara, els qui ho saben millor que tots són els ciutadans que ho
pateixen, açò és la filosofia que he duit.

L’altra qüestió, Sra. Consellera, era que també en varen
tancar a Menorca de calçats. Miri, Calzados Ferreries molt
important i amb un nombre importantíssim de treballadors on el
propietari va decidir indemnitzar-los, a mes d’una manera molt
important i tancar. I en canvi aquí varen decidir fer un pla
d’acord amb els representants sindicals, un pla social i es va fer
el que varen acordar amb l’empresari, els representants sindicals
i els sindicats, un pla social. Si a vostè no li agrada el que es va
fer, sàpiga que ho diu i seria en contra del Pla social i dels
acords que es varen mantenir. Res més que això.

Entrant ja a allò que m’interessa de l’IDAE és com ha
evolucionat, abans li hauria d’haver demanat a veure com havia
evolucionat el fons, crec que van pujar molt poc. Bé, la pregunta
és el fons aquests darrers quatre anys com ha evolucionat. Si ho
té per illes, expliqui-m’ho i si no, doncs em conformaré, com
fins ara, amb el que m’ha explicat respecte de la comunitat
autònoma. I també serà supòs molt breu de contestar, quina és
la situació de la connexió elèctrica de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb la Península i quina és la situació de la
connexió elèctrica de Mallorca amb Eivissa. 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):

Sí, vull dir, també un incís i és que jo només he explicat el
que era una realitat en el meu entendre i he parlat de les
competències de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
que són les que estan sota la meva responsabilitat, ordenació del
territori, etc., etc., no crec que sigui un tema a tractar en aquests
moments, no és veritat?
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Miri, li intentaré explicar el més aviat possible, però jo
sempre que venc aquí m’agrada ser exhaustiva i ho intent el que
hem fet amb temes d’IDAE i la situació del cable elèctric, no?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Em permet un aclariment a la pregunta que he fet?

EL SR. PRESIDENT:

Ens saltarem el Reglament i li donaré la paraula. Sí.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Vostè és savi, Sr. President. El que li deman és l’evolució
del fons i per Illes aquest fons, és a dir, no importa que em
detalli exactament amb què és perquè conec les línies que
subvenciona l’IDAE.

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

Coneix les línies que subvenciona l’IDAE?

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, ara ho deixarem i continuarem reglamentàriament.
Té vostè la paraula, Hble. Consellera.

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

D’acord. Jo si vol quasi li pas l’evolució 2007, 2008, 2009
i 2010. 2007, 2008, 2009 i 2010 en eficiència energètica, cada
una de les línies si no vol que aquí li expliqui perquè clar, vull
dir, que no li puc donar les dades d’ara mateix del 2009 perquè
s’estan justificant, però sí li puc dir que ajudes de l’IDAE el
2010 ens han entrat al voltant dels 20.000 expedients, enguany
ha estat increïble. El conveni és, per una banda, d’1.925.000
euros en energies renovables i després, li parl del 2010, eh?,
5.877.268 del 2010 en eficiència energètica. El 2007 era
d’1.762.000; 2008, 1.815.000; 2009, 1.870.000 i 2010 ha estat
1.925.000. Per tant, l’evolució ha estat sempre cap amunt. 

En eficiència energètica hem passat de 4.975.000 el 2007 a
5.877.000 el 2010. En aquests moments, ja dic, s’està avaluant
i s’està justificant, però ja li puc dir que amb aquests conceptes
han entrat 20.000 expedients que si després vol li diré per Illes
com ha estat, però vull dir que en aquest cas vostè sap que són
ajudes obertes a totes les Illes i qui demana, demana i qui no
demana, no demana. No hi ha volta de full, però estam més que
satisfets de com han anat les ajudes perquè són uns 4.000
expedients més que l’any passat. 

Quant a les subvencions d’energia renovable jo si vol li pas.
L’import de la convocatòria el 2007 concedit, colAlectors,
connectat a xarxa general, no sé, vull dir, si vol jo li don
aquestes dades i vostè les té. 

Si anam, per exemple, a quina situació es troba en aquest
moment la connexió elèctrica entre les Illes Balears i la
Península li he de dir que la tramitació d’aquest expedient, en
primer lloc vull dir que tampoc no volem mèrits que no són
nostres, ni mèrits ni demèrits, però la tramitació d’aquest
expedient evidentment no és competència del Govern de les
Illes Balears sinó que és del Ministeri, com ja vostè sap, però
evidentment nosaltres des de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, a través de la Direcció General d’Energia,
se segueix l’evolució passa a passa i dia a dia, diria jo.

Per tant, li he de dir que la connexió elèctrica entre la
Península i les Illes Balears ja disposa de totes les autoritzacions
pertinents i les obres terrestres -ho va dir l’altre dia el president
en el Parlament-, les obres terrestres en els dos extrems, tant a
Monteverde que és a Sagunt com a Santa Ponça, allà a Son
Bugadelles, ja estan acabades, ja han finalitzat. Per tant, l’estesa
del cable submarí es realitzarà probablement el primer trimestre
del 2011 i les previsions de posada en servei de la instalAlació la
situen, com a molt tard, el tercer trimestre del 2011. Això
probablement abans de l’estiu de l’any que ve pugui estar ja
enllestit.

Com està la connexió de Mallorca a Eivissa? Torn a repetir,
és competència del Ministeri i aquesta connexió està inclosa
dins la planificació obligatòria de la xarxa de transport i va ser
objecte d’una adjudicació directa per part del ministeri a Red
Eléctrica, exactament igual que la connexió Mallorca-Península.
En aquest moment es fa feina i totes les passes prèvies per al
projecte necessari per iniciar el tràmit d’autorització, en aquest
cas a Mallorca i a Eivissa està un poc endarrerit, però ja s’ha
començat la seva tramitació i, per tant, esperem que sigui el més
aviat possible. En aquest moment tenim Eivissa-Mallorca
unides per gasoducte i esper que ben aviat també sigui per
cable, però encara en aquest cas ni hem començat les obres i
està un poc més endarrerit. Aquesta és la situació que hi ha en
aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Hble. Consellera. El seu últim torn de paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, procuraré ser breu. Respecte del fons
de l’IDAE sí que li agraesc que ens ho pugui deixar, sí, supòs
que ho volen tots els grups i si el president ho tengués a bé
podria fer fotocopiar per a cada grup aquesta informació de
l’IDAE que ens brinda la consellera amablement. Només una
observació, s’ha plantejat, com es fa a bona part de les ajudes,
la territorialització en el moment de treure les convocatòries?
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

No, són de caràcter general. Perdó, no em tocava.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Quan vostè treu la convocatòria per a ajudes tant pel que són
renovables com pel que és sobretot eficiència, que és el més
dotat, jo crec que no hi hauria cap inconvenient ni a l’IDAE ni
a la normativa de subvencions perquè es pogués territorialitzar
amb uns criteris objectius d’aquesta territorialització, però és
una pregunta, no li dic que ho faci ni que ho deixi de fer, és una
pregunta, perquè sí que es fa a moltes subvencions per garantir
precisament que hi hagi una distribució territorialment més
equitativa. 

Respecte de la connexió elèctrica de Balears amb el
continent -gràcies- però sí li agrairia una mica més de quines
són les dificultats o els entrebancs respecte de la tramitació, al
cap i a la fi són administracions d’aquí les que han de donar les
autoritzacions, a veure si hi ha Red Eléctrica que no ho ha
solAlicitat, si són les administracions d’aquí que ho tenen mig
aturat, si hi ha dificultats, de quin tipus? Vostè supòs que si hi
són les deu conèixer i si hi ha una previsió perquè aquí no ha dit
una previsió de res.

Moltes gràcies, senyor president i senyora consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, el tema de territorialitzar jo no sé fins quin punt fa
falta en el sentit que quan surten per exemple les ajudes
d’eficiència energètica, que són les ajudes a les quals la gent
més s’hi aboca, el director general d’Energia es desplaça a l’illa
de Menorca, es desplaça a Eivissa i es desplaça a Formentera,
presenta les ajudes, explica les ajudes, ens reunim amb les
associacions de comerciants en aquests casos que són els que
venen electrodomèstics i per tant jo que, com sap, tenc casa a
Menorca, vaig molt a Menorca, em fix en aquestes coses, veig
que tots els comerços tenen l’anunci d’aquesta campanya d’una
manera ben estesa. Per tant, tal volta territorialitzant en un
moment donat es poden perdre doblers perquè, vull dir, de
moment no hem contemplat aquesta necessitat perquè ja dic tots
tenen perfectament la mateixa informació i jo veig que els
comerços responen més que bé, en aquest cas, i ho publiciten.
Això per tot arreu, per tant, no ens ho hem plantejat perquè no
hem vist la necessitat.

Quant al tema del cable vostè sap que quan es posa en marxa
un projecte d’aquesta envergadura els entrebancs, les
avaluacions d’impacte ambiental, etc., la passa prèvia a donar
l’autorització es dilata, a vegades, no per res sinó perquè
l’administració té unes passes a seguir i s’han de seguir sí o sí.
Per tant problemes, que jo sàpiga o em consti, no n’hi ha. El que
uneix Mallorca amb la península ja està pràcticament fet, falta
el cable submarí, que a vegades el problema són les dades dels
vaixells, vostè sap que són vaixells molt especialitzats i a

vegades s’ha d’esperar que deixin la mar del nord perquè fa mal
temps i venguin aquí, i l’altre jo crec que segueix el seu camí
habitual, tot i que, ja dic, a vegades els tràmits són dilatats però
res fora del normal.

I per part de Red Eléctrica no..., la darrera reunió que vàrem
tenir amb ells va ser fa molt poc temps i no ens varen explicar
que hi hagués cap problema, tot al contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

A vostè. Moltes gràcies.

Havent-se esgotat l’ordre del dia, agraïm la compareixença
de la consellera i de les persones que l’acompanyen. Gràcies.
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