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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui, en primer lloc demanaria si es produeix alguna
substitució.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Carmen Castro.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna altra substitució?

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a les
preguntes RGE núm. 4670/10, 4671/10, 4672/10, 4673/10 i
4674/10.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia, Sra. Francesca Vives i Amer, a la qual agraïm la seva
compareixença, acompanyada pel Sr. Antoni Femenies i Garcia,
director general de Promoció Industrial i per la Sra. Marina
Crespí Gómez, assessora tècnica, als quals també els agraïm la
presència a aquesta cambra.

1) Pregunta RGE núm. 4670/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incentius fiscals a la petita i mitjana empresa.

Per formular la pregunta RGE núm. 4670/10, sobre incentius
fiscals a la petita i mitjana empresa, intervé el diputat Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, el seu autor, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
aquesta pregunta, Sra. Consellera, és molt concreta, és molt
clara i sense preàmbuls ni cap introducció prèvia li formul la
pregunta perquè el que m’interessa és, concretament, saber
quins incentius fiscal ha aplicat el Govern a la petita i mitjana
empresa.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tots, vull manifestar una vegada més l’agraïment
per la possibilitat de venir aquí a contestar les preguntes que en
aquest cas fa el diputat Sr. Oliver. 

Li he de dir que d’acord amb la Llei 22/2009, de
finançament de les comunitats autònomes i de modificació de
certes normes tributàries, la comunitat no té ni ha tengut mai
competència  normativa per regular incentius fiscals per a les
petites i mitjanes empreses en el que són imposts que els afecten
com són IRPF, impost de societat, IVA etc.

Tot i així, des del Govern de les Illes Balears tenint en
compte la limitació existent en la capacitat normativa a l’àmbit
empresarial aprovà la Llei 1/2009, de mesures tributàries, per
impulsar l’activitat econòmica, que introduí un grapat de
mesures tendents a dinamitzar la capacitat productiva i el
manteniment de l’ocupació. 

Aquestes mesures afecten l’impost de transmissions
patrimonials, imposts de successions i són les següents:
reducció a la meitat del tipus de tributació en l’impost de
transmissions patrimonials per les concessions administratives
generadors d’ocupació del 4 al 2%; reducció del tipus de
tributació al supòsit de transmissió de béns immobles quan
formin part del patrimoni empresarial sempre que es mantengui
per part de l’adquirent l’activitat productiva i l’ocupació del 7
al 6%, i també augment de la reducció per donació de l’empresa
familiar sempre que es mantenguin els llocs d’ocupació, des del
95% fins al 99%.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. M’estranya, Sra. Consellera, però jo
ja conec aquestes mesures tributàries, però el que diuen al
programa electoral no fa referència a això, vostès el que diuen
és “incentius fiscals a la petita i mitjana empresa”. L’impost de
successions no és un incentiu fiscal a la petita i mitjana
empresa, ho pot ser, però no a la petita i mitjana empresa. En
allò que fa referència a les transmissions patrimonials, tampoc.

Al programa electoral parlaven de “potenciar incentius
fiscals especialment a les petites i mitjanes empreses -ho estic
llegint, és el que vostès deien- per a la modernització
d’equipaments, producció neta i estalvi energètic i d’aigua amb
promoció fiscal de la implantació d’energies renovables”.

A mi, m’estranyava que un partit com el seu, el BLOC,
dugués una proposta com baixar els imposts i fer, posar
incentius fiscals a les empreses. És un programa en el qual tal
vegada nosaltres, el Partit Popular, hi estam d’acord i hi estam
més d’acord ara, en època de crisi; cosa que vostès no hi estan
d’acord, fins i tot en època de crisi, així almanco ho han dit, a
baixar els imposts.

Sra. Consellera, entenc que, a part que vostè digui el
contrari, que estam davant un incompliment d’aquest govern,
estam davant un incompliment del seu programa electoral. Sra.
Consellera, crec que quan es fan els programes electorals, s’han
de fer amb bastant més de rigor i si després no es poden
complir, per qüestions que succeeixin al llarg de la legislatura,
ho podria entendre.
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Podria entendre que em digués que en època de crisi creuen
que no han de posar incentius fiscals a la petita i mitjana
empresa, que no han de baixar els imposts -això ho ha dit el
Govern Zapatero i també ho han dit aquí- tret de les rendes
elevades, però no per a la petita i mitjana empresa. Veim que
són unes polítiques diferents, la seva i la nostra, però, Sra.
Consellera, el que li dic una vegada més és que vostè ha
incomplert, en aquest cas el Govern ha incomplert el seu
programa electoral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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

Gràcies. Miri, crec que li he contestat a allò que vostè m’ha
demanat. De totes maneres, al nostre programa electoral, vostè
dirà que l’incomplim, jo crec que de vegades la política de
pactes obliga a cedir, a fer canvis, etcètera. Estic segura que
tampoc vostès quan es presentaren a les eleccions del 2003 per
exemple, al programa electoral no duien tot el que feren i no
feren tot el que duien. Això és evident. 

Per tant, crec que no hem incomplert res, perquè sí que ens
hem esforçat d’una altra manera per ajudar la petita i mitjana
empresa. Li puc assegurar que des de la conselleria d’una
manera molt discreta, sense fer grans renous ni gran titulars
ajudam la petita i mitjana empresa d’una manera seriosa i d’una
manera efectiva. L’ajudam tirant endavant aquelles iniciatives
que necessiten i que demanen.

Per tant, permeti’m que li digui que discrep del plantejament
tan ferm que fa de conclusió: no complir el programa electoral,
perquè complir un programa electoral, es pot complir o
incomplir de moltes maneres. Crec que nosaltres estam en el
bon camí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 4671/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a zones de gran afluència turística.

Per formular la pregunta RGE núm. 4671/10, sobre zones de
gran afluència turística, intervé el Sr. Gaspar Oliver del Grup
Parlamentari Popular, el seu autor.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Torn formular una pregunta molt
concreta i deman que la Sra. Consellera, si pot, em doni la
resposta també concreta. La primera també era molt concreta,
encara que vostè després té dret a contestar el que vulgui i no
contestar la concreció d’aquesta pregunta que li faig i que li
formul en aquest moment. Ens interessa saber quins zones de
gran afluència turística ha suprimit el Govern de les que ja hi
havia en funcionament o existents a la passada legislatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

(Tall de veu a causa del micròfon)

...i no amagar res. Procur ser concreta, en aquest cas aquest
govern mitjançant la nostra conselleria no ha suprimit cap zona
de gran afluència turística, a l’actualitat hi ha exactament les
mateixes zones que hi havia l’any 2006 que va ser quan es va
produir la darrera modificació que afectava concretament el
terme municipal de Marratxí per incloure-hi el Festival Park i
va ser a petició del mateix ajuntament, que jo sàpiga de llavors
ençà no hi ha hagut cap canvi. Aquí li duc l’annex on pot veure
aquesta modificació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Estam en les mateixes, davant un cas
similar a la primera pregunta. Li recordaré, Sra. Consellera, que
vostès també proposaven al seu programa electoral, al programa
electoral del BLOC, modificar la Llei de comerç en el sentit de
“reconsiderar el concepte de zona de gran afluència turística -
deien vostès- ja que és un instrument de política comercial poc
adequat a la realitat insular per la qual cosa s’ha de limitar
exclusivament a les zones que siguin vertaderes concentracions
d’activitats d’allotjament turístic”. 

Continuen: “En qualsevol cas, a les zones de gran afluència
turística només s’haurà d’autoritzar l’obertura en diumenge o
festiu de maig a finals de setembre”. També deien que
impulsarien “canvis que impedeixin obrir en diumenges o
festius als comerços que tenguin la consideració de gran
establiment comercial en la proximitat dels mercats
municipals”.

Idò no, no ho han fet, Sra. Consellera, i aquest no era un
tema menor. Aquest era un tema que havia aixecat moltes
expectatives; expectatives que després de la seva legislatura
hauran quedat en no res. Vostès, Sra. Consellera, permeti’m que
li ho digui, no han complert la paraula, vostès han enganat
l’electorat. L’han enganat, perquè varen dir que desmuntarien
les zones de gran afluència turística, en varen fer campanya,
estam doncs davant un incompliment més, Sra. Consellera.

Crec que s’ho haurien de mirar un poc més o haurien de
demanar disculpes, perquè suprimir, modificar les zones de gran
afluència turística, dir, transmetre un missatge al comerç petit
al qual li interessa, cap allà on anava destinat aquest missatge,
que aquestes zones només poguessin obrir aquests comerços de
maig a setembre i després no fer-ho, dir que també revisaran les
zones de gran afluència turística i que no tots els ajuntaments les
podran tenir, vostès no n’han fet res. 
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Vostès varen llançar una imatge, varen llançar un missatge
cap a un electoral molt concret seu, supòs que per complaure’ls
amb el que demanaven, però després a l’hora de la veritat, no ho
han fet, Sra. Consellera, és una realitat. 

A més, no sé quina excusa em posarà, supòs que alguna, els
pactes?, està dins el pacte, dins el pacte de govern, Sra.
Consellera. No sé quina excusa em posarà, però el que li dic és
que vostè, em sap greu, ha enganat l’electorat. Ha enganat el
petit i mitjan comerç dient una cosa al seu programa electoral
que després no han duit a terme.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera.

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

Miri, no voldria que mal interpretàs les meves paraules, però
li he de dir que crec que enganar l’electorat és no ser capaços de
fer res durant quatre anys, que és una legislatura sencera, i que
és el que va passar entre el 2003 i el 2007. Es varen trobar una
llei de comerç feta i no varen ser capaços d’escriure una sola
retxa del reglament, això és enganar l’electorat i això és enganar
el comerç, varen posar una moratòria i la varen deixar allà,
tirada, fins que Déu dirà. Això és enganar l’electorat i això és
enganar el comerç.

A veure, nosaltres dúiem un programa electoral amb una
situació econòmica determinada, la situació econòmica a
vegades fa canviar les polítiques i fa canviar les línies
d’actuació de les distintes conselleries, però a part d’això, la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia en aquest cas, i crec
que, ja que ho treu, el meu partit i el nostre programa electoral
precisament, allò que duim per punt, ara i sempre, és dialogar i
és parlar amb els colAlectius afectats en aquest cas. Per tant,
vàrem fer una llei de comerç, la vàrem modificar, efectivament,
i vàrem fer una llei de comerç on li he de recordar una altra
vegada que no va tenir cap vot en contra. Vàrem fer una llei de
comerç en la qual varen participar patronals, on hi varen
participar sindicats i on es va tenir en compte també el tema de
les directives que imposaven de la Unió Europea.

Per tant, no sé de què em parla, d’enganar, no hem enganat
ningú, tothom ha sabut el que volíem fer, tothom ha sabut la
nostra opinió i tothom ha tengut molt clar que teníem en compte
la seva opinió i els seus interessos. Per tant, no em parli
d’enganar. Enganar és no ser capaços de fer una retxa d’un
reglament d’una llei que estava feta, consensuada i aprovada.
Això és enganar. Enganar és desentendre’s absolutament del
sector del comerç i dedicar-se a altres quimeres. Això és
enganar i a mi, per aquí, no m’hi trobaran.

Ja li dic, tot el que afecta el comerç, està consensuat, està
parlat i si en un moment donat hem de canviar d’opinió perquè
ens fan veure que és millor el que ens proposen que el que
nosaltres proposam, no hi tenim cap inconvenient. Pobre
d’aquell polític que va a pinyó fix i no és capaç de rectificar res,
perquè el que hem de fer sempre és escoltar el poble i escoltar
la gent i adaptar-nos a les seves peticions.

Per tant, crec que més consens del que hi ha hagut dins la
Direcció General de Comerç és mal de trobar i als fets em
remet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 4672/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a carrera universitària de comerç.

Per formular la pregunta RGE núm. 4672/10, sobre carrera
universitària de comerç, intervé el Sr. Gaspar Oliver del Grup
Parlamentari Popular per un temps de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Va en el mateix sentit, no sé si a
aquesta pregunta em posarà alguna excusa o no, a la primera
s’ha limitat a dir “cap” i després, si es justifica al darrer torn, no
puc entrar en debat. 

Puc entendre les excuses que posi, Sra. Consellera,... Estic
en aquesta pregunta, Sr. President, no faré referència a les altres,
conec el Reglament i procur respectar-lo el màxim possible.

Ens agradaria saber, Sra. Consellera, a veure com està el
tema de la carrera universitària de comerç, en quina fase està
aquest tema concretament. Miri, si em dóna oportunitat en la
seva resposta, sí que jo tal vegada podré entrar en debat i
comprendre les seves excuses, però si no em posa cap excusa,
després no podré entrar en si puc acceptar o no puc acceptar
l’excusa que vostè posa pels incompliments que ben segur haurà
fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera..., la 4672/10.

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

D’acord. La pregunta és si pensa promoure el Govern de les
Illes Balears la creació d’una carrera universitària de comerç?
És aquesta? No, ho dic perquè després la gent que ha de
transcriure no sabran de quina pregunta parlam.
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No, miri, com vostè ben bé sap, el Govern no crea carreres
universitàries i el marc de referència ens diu que, d’acord amb
l’article 8.2 de la Llei Orgànica 6/2001, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, “la implantació i supressió dels ensenyaments
que condueixen a l’obtenció de títols universitaris de caràcter
oficial i la validesa en tot el territori estatal seran acordades per
la comunitat autònoma per pròpia iniciativa amb acord de
Consell de Govern de la Universitat o bé, per iniciativa de la
mateixa universitat mitjançant proposta del seu consell de
govern”. 

Tot i així, li recoman que faci una ullada al programa
educatiu de grau d’Administració d’Empreses impartit per la
Universitat i veurà que ja es dóna cobertura a les necessitats de
formació en aquesta matèria. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Si dic que és un auto incompliment,
després la consellera em tornarà renyar, però és que vostè no em
posa cap excusa de per què no ho ha fet. Jo li feia referència a
la primera intervenció en aquest extrem, Sra. Consellera. 

Al programa electoral diuen que promouran la creació d’una
carrera universitària de comerç. Vostès ho diuen. Per tant, el que
deman...Sí, tenc el programa aquí, n’hi ha que fan carusses, però
el programa electoral ho deia.

Si em diu que no, idò ja està. Ara, si vostè em diu... i jo la
ret a que em digui què ha fet per promoure aquesta carrera,
quins entrebancs ha tengut, quina feina ha fet, però és que vostè
ni tan sols això. És a dir, no ha fet res. Per tant, si no ha fet res,
vostè no ha fet res per promoure la creació d’una carrera
universitària de comerç, Sra. Consellera. Així de clar. Per tant,
un incompliment més del programa electoral i ja en van molts.

Gràcies, Sr. President.

SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, veig que vostè, més que interessar-se per com funciona
aquest govern, per quines coses fa o amb què ens pot ajudar per
fer les coses millor, per l’únic que ve aquí és a fregar-nos pel
morro un tema de programa electoral.

Ja li he dit al principi que no vull entrar en aquesta brega ni
en aquesta confrontació perquè els retrets serien infinits, ja li ho
he dit, quan varen fer el programa electoral de l’any 2003, sin
complejos, sense complexos, no varen explicar en absolut tot el
que va venir després. 

Per tant, els programes electorals són una declaració
d’intencions. Després, hi ha una sèrie de pactes i es poden dur
a terme... d’una manera fidedigna o es pot intentar apropar-nos
més al que proposam com a PSM. Per tant, ja li dic que, com a
PSM, idò hi ha aquesta preocupació, que la formació en aquest
camp estigui coberta i ja li he dit que en certa manera hi és. Ara
hi ha coses que, com que no tenim majoria absoluta, no les
podem executar tal com deim al programa electoral i crec que
això és de sentit comú, però la veritat és que val més que no en
parlem de programes electorals, no hi vull entrar. No hi vull
entrar. 

Si vostè m’ha de fer venir aquí cada vegada per parlar de
programes electorals, ja va bé si li ve de gust i jo li contestaré el
millor que sàpiga. Vostè m’ha fet una pregunta concreta o tres
preguntes concretes i crec que li he contestat d’una manera
absolutament concreta i sobre allò que m’ha demanat. Per tant,
crec que en aquest he complert perfectament amb la missió que
tenc a l’hora de venir a donar resposta a aquesta sala.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Hble. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 4673/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació del pla d'indústria.

Té la paraula el portaveu del Grup Popular per formular la
pregunta RGE núm. 4673/10.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Encara que a la Sra. Consellera no li
agradi, continuarem parlant de programa electoral i de programa
de govern. Jo formul les preguntes que crec que són adients de
programa de govern, perquè són temes que a nosaltres ens
interessen, alguns perquè hi estam d’acord i no els han duit a la
pràctica, vostès ho duen al programa i no ho han fet i són temes
que nosaltres hi estam d’acord, m’entén?, i li demanam per què
no ha duit endavant aquest tema, Sra. Consellera? I d’altres amb
els quals no estam d’acord i volem saber per què ho varen dir.

Pla d’indústria. Quan aprovarà el Pla d’indústria? Ho duen
al programa electoral, ho duen al programa de govern i també
vostès ho han dit per activa i per passiva en aquest parlament.
Vostès proposen aturar el declivi del sector industrial amb una
política industrial i una planificació rigorosa. Això és el que
vostè va dir a la seva compareixença de novembre del 2007,
quan vostè explicava el projecte de pressupost del 2008. I també
ens va dir, dissenyar un pla especial de modernització i millora.
Hi estam d’acord, Sra. Consellera, hi estam totalment d’acord
i crec que ho podríem firmar tots els diputats, però la realitat ha
estat una altra molt diferent. 
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Vostè i el seu govern, ho hem dit mil vegades, no són els
responsables de la crisi, ho hem dit moltes vegades; però el que
també hem dit en múltiples ocasions és que consideram que el
president Zapatero sí que ho, ha duit Espanya a la cua d’Europa.
Jo no els cansaré avui, senyores i senyors diputats, donant dades
i estadístiques que pens que tots els diputats coneixem. La
realitat és la que és i estam davant una greu crisi que vostès, el
Govern del Sr. Antich, negaven al principi perquè hi havia
eleccions. I mentrestant no han fet res. I així pens, Sra.
Consellera, que han estat tota la legislatura. 

Pens que el Pla per la indústria més que mai és una prioritat
i que ja hauria d’estar en funcionament. La nostra pregunta és,
Sra. Consellera, quan aprovarà aquest pla que va anunciar el
novembre del 2007, que el va prometre el novembre del 2008,
el novembre del 2009 ens va dir que sortiria a llum aquest
primer semestre del 2010? El Sr. Antich en el debat de la
comunitat de dia 4 d’aquest mes -crec recordar-, va dir que
estaria llest d’aquí un mes. Per tant, aviat l’hauran d’aprovar.
També ens va dir fa quinze dies en aquesta mateixa comissió
que quan l’aprovassin seríem els primers en conèixer-lo. Així
ho va dir vostè al Sr. Huguet. Bé, jo esper que sigui imminent
aquesta aprovació del Pla de reindustrialització, Pla d’indústria
o Pla integral, no sé amb quin nom arribarà a sortir al final, però
en definitiva el nom no importa. El més important en aquesta
època de crisi és que aquest pla sigui una realitat. Quan
l’aprovaran, Sra. Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

Idò per parlar-nos del Pla industrial té la paraula l’Hble.
Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Vegem, el primer que li vull
dir és que jo no el reny, si don aquesta sensació, li deman
disculpes. Vostè ha dit “em tornarà a renyar”. No, jo no he
vengut aquí a renyar ningú, Déu me’n guard! 

El que li vull dir és que jo em vaig comprometre, nosaltres
ens vàrem comprometre, perquè això és una tasca del Govern,
de dues conselleries, a fer un pla d’indústria, i a fer un pla
d’indústria no de qualsevol manera, perquè un pla d’indústria es
pot fer en dos dies, te’n vas a internet, baixes un tros d’aquí i un
tros d’allà i ja tens un document muntat, el presentes i pareix tot
lo món; ens vàrem comprometre a fer un pla d’indústria seriós,
un pla d’indústria que servís, un pla d’indústria a deu anys vista,
perquè, cregui’m, el lema és governar no per a les properes
eleccions, sinó per a les pròximes generacions. I això crec que
és una cosa que no hauríem de perdre de vista i que jo tenc molt
present. 

És veritat que segons les previsions per ventura ens retardam
una mica més de com ho teníem previst, la idea, com va dir el
president, és que surti dins el mes de novembre. Tal volta ens
hem retardat una mica més. Però cregui’m que en aquest cas és
per fer les coses ben fetes, per mirar-ho molt ben mirat, molt en
detall, i estam molt convençuts que el que sortirà serà una eina
molt útil, governi qui governi i per a un parell de generacions
futures, això és d’aquí a l’any 2020; i també ha de ser un pla
d’indústria, i estic segura que ho aconseguirem, consensuat,

consensuat per sindicats i patronals, que varen signar el pacte
per la competitivitat i que en aquests moments ja miren els
darrers esborranys.

Per tant, el Pla d’indústria jo li assegur que d’aquí que acabi
l’any sortirà, sortirà i serà una eina útil que haurà costat el
mínim perquè tots ens hi hem bolcat i perquè s’hi ha fet feina
des de dins les conselleries, fora encomanar estudis per aquí i
per allà i que després al final són inútils, no. Per tant, ens hi hem
involucrat bastant, i jo crec que serà un pla que satisfarà els
sectors i que, a més, tendrà una utilitat, com no podria ser
d’altra manera. El que jo detest és encomanar coses, fer coses,
fer via i que després no serveixi per a res.

Per tant, no es preocupi, el Pla sortirà endavant, serà útil i
per suposat, el Partit Popular en tendrà coneixement i li farem
arribar aquest pla d’indústria, com no pot ser d’altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Oliver, per fer la seva rèplica.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Idò sí que estic preocupat, Sra.
Consellera. Estic preocupat, i no dubt de la seva bona voluntat,
però hauran de reconèixer que hauran estat tota una legislatura
per aprovar un pla d’indústria. Jo no sé si aquest pla arribarà
tard, crec que arriba molt tard. En principi no dubt que sigui un
bon pla. Però escolti, jo sé què és fer un pla d’indústria, a la
primera legislatura en vàrem fer un de pla d’indústria, Pla per a
la reindustrialització, l’any 96, jo era conseller de Comerç i
Indústria. La primera legislatura vàrem treure un pla per a cinc
anys. Sé què és. Falta saber on podem arribar, si podem fer un
pla molt bo, molt, bo, molt bo, com vostè pareix que diu, molt
ambiciós, però no arriba mai..., les empreses el necessiten ja!
Moltes empreses ja no s’hi podran acollir a aquest pla
d’indústria a les ajudes i subvencions. Moltes empreses ja han
tancat, no sé per què em mira d’aquesta manera. Moltes
empreses ja han tancat!, quan es necessita realment aquest pla
és ara, en aquest moment, al principi de la crisi era quan era més
urgent i necessari, que ho és i ho continuarà sent, sí.

 Sra. Consellera, jo l’únic que li deman és que facin via a
treure aquest pla. No sé si vostè el treurà a llum, no sé si hi
seran a temps a treure’l i a aprovar-lo. Sra. Consellera, m’ha
donat una data, m’ha dit que abans de final d’any. Bé,
enhorabona, retarda un poc més el que va dir el president
Antich, és igual, un mes més tard o més prest, no té
importància. El més important és que aquest pla definitivament
surti a llum. Em don per satisfet amb la seva resposta perquè
almanco ja sabem quan s’aprovarà aquest pla per la indústria.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

El fet que el Pla d’indústria no estigui aprovat com a cost
teòric, no vol dir que no facem res per la indústria. En això està
molt equivocat. I vostè va fer un pla d’indústria, i jo no dubt que
fos un bon pla, però la decadència de la indústria en aquesta
comunitat autònoma desgraciadament, fa molts anys i quan
vostè va fer el seu pla d’indústria ja anava per avall. 

Ara parlam de crisi i d’empreses que tanquen, jo només li
vull donar una dada que l’altre dia vaig donar al Sr. Huguet. En
el Raiguer que és un lloc que jo conec, 15 empreses de calçat
tancaren entre el 2003 i el 2007. I vostès no se’n temeren,
miraren cap una altra banda, o la construcció ho tapava tot. Això
és una realitat. El fet que no tenguem aquest cos teòric no vol
dir que no haguem fet res per la indústria. 

Jo crec que des de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia hem fet molt més del que feren vostès i a més d’una
manera molt diferent de la qual n’estic orgullosa. Nosaltres el
que hem fet ha estat convertir l’IDI amb una autèntica eina
d’ajuda als empresaris, on poden venir a consultar, de vegades
no les donam ajudes directes, però sí els donam ajudes en
espècies. Això vol dir que un empresari que necessita
assessorament tècnic, per exemple, no em vull estendre massa,
en lloc d’anar a un gabinet i pagar aquest assessorament tècnic,
sap que pot venir tranquilAlament i a l’IDI i els tècnics encantats
li donen aquest assessorament de manera gratuïta. Això és fer
coses per a les indústries.

Les indústries les tenim present sempre a les propostes. Pla
Renove de finestres per exemple, no se n’havia parlat mai en
aquesta comunitat autònoma, és una proposta del sector de la
fusta. La política de clústers que duim endavant, que ja en tenim
un parell que funcionen molt bé, fusta, química, ara estam fent
feina en el sector bijuter, etc. Ajudes per a circulant, també és
una altra proposta del sector de la indústria. Vull dir que el Pla
d’indústria és aquest cos teòric que vostès veuran i que jo
reconec que s’ha retardat una mica. Però això no vol dir que o
Pla d’indústria o no fer res, tot el contrari, estam fent i molt i
sense fer ni grans viatges, ni grans desplaçaments, ni grans
titulars de diaris, anam fent; però les empreses saben que quan
vénen a Indústria les seves peticions, en la mesura del que és
possible, les escoltam. I a part d’això hi ha ajudes noves, com
és Innoempresa per a empreses innovadores. Hi ha ajudes per a
millora de maquinària, però de bon de veres, no ajudes a
empreses en funció de la simpatia que sentim per unes o per les
altres, no. 

A més li diré una altra cosa, ens molestam en comprovar que
aquestes ajudes arriben a bon port i que s’empren per allò que
es demanen. I després procuram tenir una política seriosa, una
política seriosa d’escoltar tothom i de fer allò que els distints
sectors ens demanen. Que hi ha una crisi? Estic d’acord, jo no
li ho negaré i li he dit mil vegades que aquesta consellera és de
les primeres que va reconèixer que hi havia una crisi. Per tant,
ben aviat ens vàrem posar les piles i vàrem ser conscients del
moment en el qual ens trobàvem. Jo li assegur que el que hem
fet ha estat prescindir de coses supèrflues, per el exemple el
CEDIB el vàrem reestructurar per tal de millorar
l’administració, agafar els tècnics, que n’hi ha de molts bons i

fer-los fer feina tots a una empresa, a una empresa on l’únic que
fan és preocupar-se de donar servei als empresaris. 

Vostè em diu que no feim res per la indústria... perdoni, però
vostè també es remet a programes electorals ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, deixi acabar la intervenció de l’Hble. Consellera.

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

Jo no ho sé, si vostè m’ha de dir que no feim res i després no
li puc contestar i explicar-li tot el que feim, ho deixam aquí.
Pregunta concreta el Pla d’indústria. Resposta concreta, el Pla
d’indústria abans de final d’any vostè el veurà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 4674/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació econòmica per al Pla estratègic
d'indústria.

Per formular la pregunta RGE núm. 4674, sobre la dotació
econòmica per al Pla estratègic d’indústria intervé el diputat Sr.
Gaspar Oliver per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. En aquesta pregunta demanam la
dotació que hi haurà per al Pla estratègic d’indústria. Jo estic
parlant del Pla estratègic d’indústria, no estic parlant de política
industrial ni en aquesta pregunta, ni a les altres. Estic parlant
únicament del Pla d’indústria, la dotació i quan sortirà. No he
demanat quines seran les mesures que durà el Pla d’indústria, no
ho deman, ja ho veurem. Sé la política industrial que du aquest
govern, sé la política industrial que ha induït el govern del Partit
Popular, ho sé i crec que ho hem de donar per sabut. Aquí no
faig una pregunta de debat de política industrial. 

Les ajudes sé quines són, però el Pla d’indústria segur,
perquè si no fos així no es faria, durà més ajudes per a la
indústria, perquè si el Pla d’indústria no suposa una planificació
per saber què hem de fer amb la indústria, cap on volem que
vagi la indústria i les ajudes que se li donaran per aconseguir
aquests objectius, llavors no hi ha cap necessitat de fer un pla
d’indústria. No em conti per tant, Sra. Consellera, les ajudes que
han fet cap a la indústria. Jo no he qüestionat aquestes ajudes,
a més vostè sap que jo les defens. I més. 
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La meva pregunta és molt clara, Sra. Consellera. El mes de
novembre abans de la seva compareixença per explicar el
pressupost, va sortir amb un gran titular que el Pla d’indústria
el dotarien amb 4 milions d’euros, ho varen dir, Diari de
Sessions: “El Govern destinarà 4 milions al Pla integral de la
indústria”. A la seva compareixença, Sra. Consellera, li vaig
demanar per què no estaven pressupostats aquests 4 milions, i
vostè va respondre que tenia el compromís i la paraula del
president Antich, que vostè confiava amb la paraula del
president Antich que li havia dit que en aprovar el Pla de
reindustrialització vostè tendria aquests 4 milions d’euros.

En tot això que dic em remet al Diari de Sessions, aquí hi ha
companys quan jo parl que fan carusses, no sé, perquè crec que
haurien d’estar callats i no fer carusses als acompanyants quan
jo parl perquè pareix que em fan mentider, Sr. President, em sap
greu, els diputats que em diguin el que vulguin. 

Jo em remet a les meves paraules i a les paraules de la Sra.
Consellera. Jo ja li vaig dir en aquella ocasió que nosaltres no
ens fiàvem de la paraula del president i que esmenaríem els seus
pressuposts. I així ho vàrem fer, vàrem presentar una esmena
dotada amb 4 milions d’euros, amb càrrec de la secció 32, no li
llevàvem ni una sola pesseta, esmena que va ser rebutjada. I bé,
aquí som, hem de veure si en aquestes alçades seran capaços de
dotar aquell gran titular que vostès treurien aquest pla
d’indústria amb 4 milions d’euros. Jo deman d’on els treuran en
aquestes alçades. De quina partida vostès treuran aquests 4
milions d’euros? Vostè, Sra. Consellera, confiava amb la
paraula del president, jo ja vaig dir que nosaltres no hi
confiàvem, i al final el temps ens ha donat la raó, per al 2010 no
hi ha ni Pla integral d’indústria, ni dotació perquè m’imagín que
quan s’aprovi aquest pla ja no tendrà dotació pressupostària per
al 2010.

A més, amb un pressupost prorrogat, com podran dotar el
Pla de reindustrialització? Si haguessin aprovat la nostra
esmena, el 2011 aquest pla d’indústria que vostè aprovarà ja
estaria dotat amb el pressupost prorrogat amb els 4 milions de
la nostra esmena. Ja veurem quina dotació tendrà per a l’any
2011 el seu pla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera.

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

Després m’acusa d’anar-me’n per les bardisses i de
contestar-li no sé què. Per tant, em limitaré a contestar-li la
pregunta concreta que vostè em fa. Vostè em demana quina
dotació econòmica destinarà el Govern de les Illes Balears al
Pla estratègic d’indústria? Jo li he de dir que jo esperaria
l’aprovació d’aquest pla per donar-li resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Bé, idò esperarem. Vostè contesta el
que vol, jo no li puc dir res perquè aquí vostè pot contestar el
que vulgui. 

Ara faig memòria i crec que en el debat de la comunitat el
president va fer menció d’aquest pla i no sé si ho vaig sentir
malament, no sé si va dir 34 milions o 4 milions? Vostè no vol
dir en quants de milions. 

Bé, és igual, Sr. President. No li puc donar les gràcies, Sra.
Consellera, perquè no m’ha respost. No sé si ho farà ara, però
jo ja no li podré contestar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar aquest torn de preguntes té la paraula l’Hble.
Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Vegem, jo no sé com l’he
d’agafar, si li contest concretament es queixa, si li ampliï la
informació es queixa. Jo crec que vostè ha vengut aquí a
queixar-se. Efectivament, el president en el debat va dir que el
Pla d’indústria tendria un cost aproximat d’uns 34 milions
anuals; ara, jo li puc explicar per exemple com serà aquest pla
de finançament, perquè nosaltres ho sabem. Feim un Pla
d’indústria seriós i, per tant, sabem com serà el pla de
finançament.

Per tant, com que és una actuació transversal en matèria
d’indústria i s’han de coordinar les conselleries i les entitats
dependents del Govern de les Illes Balears que hi intervenen,
per als anys 2011 al 2020 s’ha elaborat un pla de finançament
obtingut en base a l’anàlisi de la indústria a les Illes Balears.
Aquesta anàlisi ha donat lloc a marcar uns objectius per a la
indústria balear i uns eixos estratègics per assolir aquests
objectius. Pressupostàriament s’ha partit de la base del
pressupost general del 2010 i per al 2011 s’hauran d’actualitzar
aquestes xifres, si és possible, de conformitat amb la partida
pressupostària que hi hagi disponible per a aquest any 2011.

Per als següents anys jo ja li he dit que hem de pensar no
només en les eleccions sinó en les futures generacions. Per tant
per als següents anys com es farà? Governi qui governi aquest
pla estarà establert i el camí a seguir, ben marcat. Per tant el que
s’haurà de fer els propers anys serà calcular el crèdit necessari
en base a les previsions econòmiques fins a l’any 2020. La
previsió pressupostària del Pla estratègic d’indústria 2011-2020
obté les aportacions necessàries en l’actualitat per any en curs,
més les aportacions previstes pel desenvolupament de les
actuacions dels anys 2011 i següents, i aquest pla inclou les
estimacions sobre les despeses que serien necessàries per dur-ho
a terme amb unes estructures de seguiment i d’avaluació -això
és molt important, seguiment i avaluació-, que han de permetre
una revisió anual per ajustar les mesures i les actuacions a
desenvolupar de conformitat amb la disponibilitat
pressupostària anual.
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Després també es farà un seguiment i una evolució d’aquest
pla, que jo he dit que és molt important, precisament per
integrar totes les activitats relacionades amb la indústria i amb
totes les activitats industrials que es realitzin a les Illes Balears,
i en les quals hi ha una intervenció directa o indirecta no de la
Conselleria de Comerç i Indústria només, sinó de distintes
conselleries i també d’altres organismes dependents del Govern
de les Illes Balears, sense perjudici de la participació i la
colAlaboració d’altres entitats o d’altres organismes, tant públics
com privats. I l’òrgan responsable, evidentment, de fer aquest
seguiment d’aquest pla d’indústria serà el Consell Assessor
d’Indústria, si bé serà la conselleria competent, en aquest cas
Comerç i Indústria, la que coordinarà el seguiment i les mesures
d’aquest pla. 

Per tant jo no li puc dir exactament quina serà la dotació que
tendrà l’any 2015, ja ho veurem, dependrà de les
circumstàncies. L’any 2012, ja ho veurem, però sí que li puc dir,
i d’una manera molt seriosa perquè estic convençuda del que
dic, és que hi ha moltes maneres d’administrar els doblers, i a
una partida pressupostària li pot treure molt de rendiment o no
treure’n gens, i nosaltres el que tenim per punt és això, a un euro
donar-li quatre voltes, i és el que estam fent, i cregui’m que no
ens va tan malament.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies.
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