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EL SR. PRESIDENT:

Començam la comissió que correspon a la compareixença
de la consellera de Comerç, Indústria i Energia. I en primer lloc
pertoca que comuniquin si hi ha substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Una cosa, els altres membres vendran?

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).

EL SR. PRESIDENT:

Fetes aquestes comunicacions, com hem dit, correspon a la
consellera de Comerç, Indústria i Energia explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2008. Assisteix
l’Hble. Consellera, Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada
de les següents persones, alts càrrecs de la seva conselleria. Sr.
Sebastià Reixach i Genovard, secretari general tècnic. Sr. Pere
Trias i Aulí, director general de Comerç. Sra. Maria Sintes
Campos, directora general de Promoció Industrial. Sr. Guillem
Fullana Daviu, director general d’Indústria. Sr. Jaume Garau
Taberner, director general de Fons Europeus. Sr. Josep
Lendínez, cap del Gabinet. Sr. Pere Marí, cap de Premsa. I Sr.
Àngel Pujol, Gerent de l’IDI. 

Fetes les presentacions, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Bon dia a tots.
En primer lloc gràcies per ser aquí, agrair també al meu equip
que m’hagi acompanyat avui i que segur si s’han de menester
aclariments molt concrets estaran en disposició de donar tota la
informació que faci falta.

Com ja sabeu, som aquí a la presentació de l’avantprojecte
de pressuposts de la comunitat autònoma en allò que fa
referència a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Una
conselleria que gestionarà l’any 2008 un pressupost que supera
els 55 milions d’euros. Això representa un augment del 17,4%

per damunt de la mitjana de creixement dels pressuposts de la
comunitat. Aquesta quantitat implica un increment en la dotació
de recursos de la conselleria de més de 8 milions d’euros
respecte l’any 2007 i que se concentrarà en la millora
d’infraestructures amb fons europeus, un impuls a projectes
d’energies renovables, la millora d’àrees comercials de totes les
illes i també un impuls a les indústries.

Tot això intentarem fer-ho i segur que ho aconseguirem,
amb una gestió dels doblers públics que cercarà la màxima
austeritat i la màxima eficiència, cosa que des de la conselleria
i des del meu equip entenem que és importantíssim perquè de
vegades amb la mateixa quantitat de doblers es poden fer
moltes més coses si es té molt en compte com es gasten. 

Com ja vaig comentar a la meva compareixença per
presentar les línies generals d’acció del departament durant
aquesta legislatura, la creació de la Direcció General de Fons
Europeus que gestiona un pressupost de 3.103.766 euros. És
una de les grans novetats de la conselleria. La incorporació de
fons europeus té impacte en els nostres comptes, no només a
l’apartat reservat a aquesta direcció pròpiament dita, sinó a
altres àrees de la conselleria. Per això es trobaran que la
Secretaria General experimenta un increment de més de 4
milions d’euros en el seu pressupost respecte l’any 2007.
Correspon en gran part a l’esforç inversor que es farà per tancar
els projectes de fons europeus de desenvolupament regional del
període que va entra l’any 2000 i 2006.

S’han anat presentant durant aquestes passades setmanes un
complet programa amb més de 15 inversions a Mallorca, a
Menorca i a Formentera; que inclouen suport a actuacions com
és la construcció d’un recinte firal a Calvià. Soterrament de
contenidors de recollida de fems selectiva a Formentera.
L’habilitació d’una seu per a un museu etnològic i escola de
música a Petra. La millora dels parcs infantils d’Andratx. La
reforma del Centre Cultural de les Escolàpies de Sóller. A més,
de la posada en marxa d’una planta de tractament de residus
voluminosos a Maó. I l’habilitació d’una xarxa de deixalleries
a tots els municipis de Menorca. Inversions que nosaltres
entenem que són molt necessàries i que s’han impulsat des de
la Direcció General de Fons Europeus, en colAlaboració sempre
amb les entitats locals i que nosaltres entenem que ajudaran en
bona mesura a millorar una part dels nostres serveis de les illes.

D’altra banda, l’impacte d’aquesta integració de fons
europeus es pot comprovar fàcilment amb un anàlisi dels
comptes que presentam per capítols. D’aquesta manera es veu
que la quantitat de la que disposa la conselleria per a inversions
i transferències de capital, això són els capítols 6 i 7, creixen un
21,25%. Disposam de més de 37 milions d’euros, 6 més que
l’any passat, per executar els nostres plans d’inversió i d’ajuda.

Passam a la Direcció General de Comerç. S’ha de dir que
comptarà amb 1.450.253 euros més que l’any passat, això és un
11,3% d’increment. Tot això es notarà en un generós
creixement de les ajudes que es presten en els ajuntaments per
desenvolupar programes de millora d’àrees comercials.
Nosaltres som ben conscients que sense els carrers ben
arreglats i sense unes infraestructures bàsiques de qualitat,
qualsevol iniciativa empresarial té més dificultats per assolir els
èxits desitjats. Per tant, el suport als municipis serà un punt ben
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important en la nostra acció política. I això també és una de les
fites importants que marca la directiva de serveis, coneguda
com a Bolkestein. I que assenyala precisament la necessitat de
modernitzar totes les zones comercials.

Les ajudes a municipis per a la millora de les àrees
comercials passa de 3.443.137 euros del 2007 a 4.851.200, un
increment de quasi el 41% i com veuen, jo crec que és un
creixement molt considerable. Precisament com he dit abans,
la Directiva Bolkestein fa referència que la modernització de
les àrees i d’equipaments comercials locals ha de ser prioritària
i aquest augment que nosaltres reflectim aquí, de suport als
municipis va precisament en aquesta línia, amb el repte afegit
d’haver d’aprovar, com tots saben, una nova Llei de comerç i
d’impulsar els plans directors d’equipaments comercials de
cada illa, com saben és competència dels consells.

Quant a Fires i Congressos de Balears, compta amb un
pressupost de 7.237.000 euros. La nostra prioritat, com ja
vàrem explicar a la nostra intervenció anterior, per al 2008 és
impulsar un nou model de fires, enfocades a un públic més
professional. S’han d’impulsar fires com Tecnoturística i així
es farà. La primera ja la tenim programada per al novembre del
2008 i serà una fira de mobiliari i maquinària, enfocada quasi
exclusivament al sector turístic. Un altre punt important per a
Fires serà l’encomana de gestió de l’estand de Balears a l’Expo
2008 de Saragossa, en colAlaboració amb altres conselleries.
Estam disposats a posar-hi doblers i fer molta feina per tal que
el pavelló de Balears quedi el més amunt possible, esperam que
així sigui.

Si passam a la Direcció General d’Energia, s’ha de dir que
gestionarà més de 8 milions d’euros i comptarà amb un 10%
més de pressupost que en el 2007. Això es visualitzarà ben
aviat el proper any mitjançant actuacions com l’inici del
segellat de l’antic abocador de Capdepera. La primera fase
d’aquesta intervenció disposa ja de 714.286 euros. El projecte
conclourà amb la instalAlació d’un parc solar fotovoltaic.
Recuperar un espai degradat i a la vegada donar-li una nova
utilitat, pensam que és una bona mostra de com es pot fer una
inversió decidida i raonada de les energies renovables.

D’igual manera també ja s’ha decidit la inversió de 85.000
euros en el parc eòlic des Milà a Menorca, perquè pugui
funcionar a ple rendiment, cosa que ara no pot fer. Per tant,
volem intentar que funcioni al màxim rendiment i començar
amb l’energia eòlica per completar aquest parc concret i que
doni tota la potència que és capaç, tècnicament parlant. Tenim
el convenciment que amb l’aposta per l’eficiència energètica i
les energies renovables, han de ser les pròpies institucions les
que donem exemple. D’aquesta manera s’estan negociant ja, en
aquests moments, diferents projectes com és la instalAlació de
plaques solars fotovoltaiques en els sostres dels colAlegis. Tema
que es mantenen converses amb la conselleria. Precisament
avui mateix he signat un acord per començar, juntament amb la
Conselleria d’Educació, a elaborar un projecte per tal de posar
plaques fotovoltaiques als sostres dels centres educatius. Avui
matí, a les 8 del matí casualment ja he signat aquest acord.

Els acords amb l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi
Energètic, a partir d’ara IDAE, són un altre dels punts d’acció
de la direcció general, però encara no estan inclosos en els

pressuposts, perquè la negociació es fa iniciat l’any, és a dir, a
principis de l’any que ve. Això són ajudes que vénen de caire
estatal i per tant, les negociacions fins l’any que ve i per això
no les hem incloses en aquest avantprojecte de pressuposts.
Però tenim la intenció de continuar i potenciar aquests acords,
que permeten intercanviar estalvi d’energia en el sector públic
i privat.

Per altra banda, també volem potenciar projectes de co-
generació, donant suport a iniciatives com és ara un estudi
sobre la possibilitat d’iniciar algun projecte a la Platja de
Palma, dins del procés de reforma d’aquesta zona turística. A
més, volem iniciar la redacció i això entenem que és molt
important, d’una llei del sector energètic, d’energies renovables
i d’eficiència energètica. En aquest sentit des de la direcció
general ja s’hi està fent feina, hi ha altres comunitats que tenen
aquest tipus de normativa. Per tant, per a nosaltres serà una
altra fita important dins l’any 2008.

Per a promoció industrial es destinen 18,5 milions d’euros,
això és un 4,3% més que l’any 2007. El suport a la
internacionalització de les empreses de Balears el volem
intentar millorar, així com la presència a fires fora de les
Balears, amb la posada en marxa d’iniciatives com és un servei
de promoció exterior, la continuïtat del treball que es realitzava
en el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes
Balears (CDEIB). Les línies de subvencions a les empreses
s’augmenten i també se cerca potenciar la inversió en recerca
i en desenvolupament amb una nova línia, de la qual ja en vaig
parlar i que és Imnoempresa i que es posarà en marxa l’any que
ve. La redacció d’un pla estratègic d’indústria, a més de la
creació d’un consell assessor d’indústria també s’han d’engegar
aviat, vull dir dins els propers mesos.

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
conegut com l’IDI, comptarà amb un pressupost de 6.825.000
euros, amb els quals volem que s’impulsi la seva política de
promoció de sòl industrial, mitjançant naus modulars que en
aquest cas es farien a Sa Pobla i Maó, a més dels nous polígons
de Porreres, Campanet, Sóller i Ses Païsses a Sant Antoni de
Portmany. Igualment es continuarà amb les polítiques de
promoció de qualitat i de suport als sectors de disseny i moda.

Ja per acabar, voldria parlar de la Direcció General
d’Indústria que compta amb un pressupost de 2.533.000 euros,
amb un increment aproximat d’uns 200.000 euros. L’any 2008
el que es vol fer és aprofundir una mica més encara en
l’agilitació de la gestió administrativa, que siguin més fàcils i
més ràpids els tràmits davant d’Indústria i augmentar el número
de tràmits que es poden fer per via telemàtica. Com també
iniciar la preparació d’una llei, jo vaig de mines, el Sr. Cardona
va dir que no hi havia mines, idò li direm una Llei de pedreres
de les Balears i també el que volem des de la Direcció General
de Mines és un major control perquè totes les explotacions que
hi ha s’ajustin al Pla de treball anual. Nosaltres entenem que
aquests darrers anys s’havia baixat una mica la guàrdia i
nosaltres volem tornar incrementar aquest control perquè
entenem que és absolutament necessari. També s’obrirà una
nova línia de subvencions per a la reforma d’instalAlacions
elèctriques antigues amb baixa tensió.



260 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / 21 de novembre del 2007

 

He fet un resum de les distintes actuacions que pensam fer,
ja vàrem explicar una primera vegada i que es reflecteixen una
mica en aquest avantprojecte de pressupost que els presentam
i que jo pens que ara el que hem de fer és donar temps al debat,
a noves propostes que ens agradaria sentir-les i incloure-les. En
definitiva, sentir-los a vostès i després contestar els dubtes que
es puguin plantejar en la mesura que ens sigui possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió per
un temps màxim de 45 minuts de la sessió, per tal de preparar
preguntes i observacions. Els portaveus consideren que hem de
suspendre o podem continuar la sessió? Continuam idò. Per
part del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot agrair la compareixença de
la consellera i dels seus colAlaboradors. I ja entrant en
l’exposició que ha fet la conselleria i anant a assumptes que tal
vegada poden ser més generals i alguna partida concreta per
l’import. 

En referència a la Direcció General d’Energia, el programa
731C, foment i ús d’energies renovables. Vostè a la memòria
posa que l’ús d’energies renovables es converteixi en una
pràctica habitual a la nostra societat. Per tant, ens agradaria que
ens expliqués si en el capítol 6 que hi ha més de 500.000 euros
d’inversió immaterial, si seran subvencions a particulars, o què
serà això. Subvencions no, quin tipus d’inversions seran? Les
subvencions a particulars estan en el capítol 7, supòs, hi ha
2.438.000 euros dins aquesta mateixa direcció general i dins
aquest mateix programa. En quin sentit es destinarà aquest
import de 2.400.000 euros.

Xerrant de temes més generals, es va iniciar un programa
d’eficiència energètica per a enllumenats públics, hi ha zones
encara que no estan acabades. M’agradaria saber si té
desglossat les zones o les segones o terceres fases que hi ha en
aquests projectes i a quines zones o nuclis urbans s’invertirà.

També a les auditories energètiques a establiments turístics
o comercials, també es varen fer moltíssimes auditories que
serveix a molta gent per a nivell particular estalviar energia.
M’agradaria saber si aquest programa seguirà i on es pensa
també seguir.

Seguim amb energies renovables. Es té pensat impulsar
nous projectes..., vostè ha xerrat del Milà d’energia eòlica, jo
estic xerrant ara d’energia solar, si tenen pensat impulsar o
iniciar nous projectes de parcs solars a Balears i si té algun lloc
ja destinat a això.

Ja xerrant a nivell més particular, m’agradaria saber si hi ha
partides concretes o iniciatives concretes per iniciar, sigui a
nivell de projectes, a nivell de terrenys, o sigui en el nivell que
sigui, el recinte firal de l’illa de Formentera, que és l’única
illa..., recinte polivalent, o com li vulgui dir, és l’única illa ara

mateix que no disposa d’una instalAlació d’aquest tipus per fer
actes que ajudin a aportar iniciatives fora de la temporada alta.

I també si hi ha alguna ajuda, vostè ha xerrat de polígons a
totes les illes i no ha mencionat el de Formentera. M’agradaria
saber si hi ha alguna ajuda concreta per urbanitzar, no hi està,
el polígon industrial de Formentera que és l’únic que hi ha a
l’illa.

I si té alguna iniciativa concreta per al mercat artesanal que
hi ha a l’illa per iniciar i impulsar aquest projecte que serviria
per dins el programa 724B que vostè anomena de promoció i
regulació de l’artesania, per dinamitzar aquest sector a l’illa de
Formentera.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair-li la seva
presència aquí, una vegada més i també a tot l’equip que
l’acompanya, per l’exposició que ens ha fet d’aquest pressupost
del 2008.

Dir-li que coincidim plenament amb el plantejament que ha
fet d’incidir en allò que són les inversions i potenciar tot allò
que són les energies renovables i per tant, animar-la a seguir en
aquest camí amb aquest esforç.

Molt breument li voldria plantejar un seguit de qüestions.
En primer lloc també felicitar-la per haver reconduït i
solucionat el tema de les expropiacions que ha implicat el traçat
del gasoducte a Eivissa. Tots sabem i no fa falta entrar en
detalls, que era un tema molt sensible. Per tant, felicitar-la
perquè el tema s’hagi corregit, solucionat d’una manera molt
raonable. En referència a aquest tema m’agradaria demanar-li
si ha passat o si ens podria avançar una mica com estan els
terminis d’execució. Seria interessant perquè és un dels temes
que va sortint contínuament. Per tant, tenir una mica més
d’informació.

També m’agradaria continuar felicitant-la per la
colAlaboració que manté amb els consells insulars, especialment
des d’Eivissa. I dins aquestes bones relacions que manté amb
els consells insulars, ens agradaria també, supòs que serà així,
que es puguin materialitzar amb allò que són uns bons
finançaments, com per exemple amb el Pla director comercial.
Fins i tot les bones relacions seria això, que el finançament
d’aquest Pla director comercial pogués ser satisfactori per a les
dues parts.

També en colAlaboració amb els consells insulars, ens han
fet arribar un document, un conveni base allà on ens fan tot un
seguit de consideracions, de plantejaments, al voltant d’allò que
serien les partides que aniria al Consell d’Eivissa per tal de
després ells poder-les tramitar davant els empresaris, etcètera.
També òbviament ens agradaria que hi hagués una resposta que
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fos ràpida i que també fos satisfactòria, com hauria de ser en tot
allò que és el finançament.

Un altre tema que també veig que ha esmentat és la Llei de
pedreres, li direm Llei de pedreres/mines. Estam contents que
es tiri endavant i demanar-li si de cara a afrontar aquest repte,
és un repte important, també demanar-li que tengui en compte
l’especificitat de l’illa de Formentera. Sabem que si ara ja té
l’entitat per tenir el seu propi consell, per tant, també seria el
moment per tenir la seva pedrera. Com a mínim que no quedi
exclosa dels mateixos drets que tenen les altres illes. Per tant,
hauríem de pensar com solucionam aquest problema entre tots.

I finalment, no sé si no ho he sentit o se n’ha oblidat,
demanar-li pel tema de les deixalleries d’Eivissa i tot aquest
projecte que hi ha de crear la xarxa de deixalleries d’Eivissa.
No sé si l’ha esmentat o en aquests moments els recursos aniran
destinats a la inversió del gasoducte. Si m’ho pot explicar li ho
agrairia.

Bé i per part meva res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la presència de
la consellera i de tot l’equip que l’acompanya i les explicacions
que ens ha fet per explicar el pressupost del 2008. I donar per
anticipat, evidentment, el suport a aquest pressupost que ha
presentat i que jo crec que responen a les necessitats i els reptes
que té plantejat aquests sectors de Comerç, Indústria i Energia.
Per tant, en aquest moment més que fer preguntes, constatar la
necessitat de dur a terme una important modernització
comercial, a través de tots aquests plantejaments que ens fa la
consellera. L’adaptació a la normativa europea, ens preocupa
i crec que és una qüestió que la conselleria des del primer
moment ha agafat. Una normativa europea molt liberal, però
que a la vegada té aspectes que podem aprofitar, la igualtat
d’oportunitats i altres. Estic convençut que es farà una bona
feina per tal que els nostres sectors comercials no pateixin per
mor d’aquesta adaptació a la normativa europea.

Igual que també crec que aquests pressuposts recullen tot
allò que és l’impuls de sectors econòmics industrials
tradicionals o d’avantguarda, relacionats amb moda, disseny,
els tradicionals del calçat, pell i indústria agroalimentària. Jo
crec que és molt important donar suport a la nostra indústria
per aquesta indústria vagi avançant. I sobretot, lligar totes
aquestes qüestions en el món del turisme. Crec que és important
veure que des de la conselleria també preocupa el tema del
turisme, la recuperació de Tecnoturística a Fires i Congressos,
o per exemple aquests projectes que poden avançar també en
la sostenibilitat del model i del projecte de la renovació de la
Platja de Palma, zona turística per excelAlència de Mallorca.

També donar suport a tot allò que fa referència a la
promoció de les energies renovables. És un tema que preocupa
com sabem, a Mallorca i Menorca, el tema de fer-les
compatibles amb el paisatge i el territori. Però no hem de
perdre de vista que el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto i
totes aquestes qüestions ens fan avançar cap aquestes energies
renovables, sempre des del punt de vista de fer-la compatible
amb el paisatge, com he dit abans, estic convençut que es farà
una bona feina en aquest aspecte amb el pressupost que se’ns
presenta.

I finalment, també destacar l’aprofitament dels recursos dels
fons europeus que s’ha fet, uns projectes prou interessants i
prou diversificats que també poden ajudar mitjançant línies
d’ajudes als ajuntaments i que crec que són absolutament bàsics
i importants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria donar les
gràcies a la Sra. Consellera i a l’equip que l’acompanya per la
seva compareixença i l’exposició que ens ha fet del pressupost
d’aquesta conselleria per a l’any 2008.

M’ha semblat i així ho vull manifestar, una correcta i
concisa explicació d’un pressupost rigorós que forma part d’un
pressupost global, pensat per les persones, amb transversalitat
i que posa a l’abast els recursos necessaris per a un projecte
comú. Un pressupost per a aquesta conselleria que supera el 55
milions d’euros, que augmenta més d’un 17% respecte l’any
anterior, per damunt de la mitjana de l’increment del pressupost
global i que com saben, està en el 14,82%. En resum, un
pressupost realista i engrescador.

Entrant ja en el detall de les diverses partides, dir-li que dels
8,5 milions d’euros amb què comptarà la Secretaria General de
la conselleria, em sembla digne de ressaltar els projectes
d’ajuda als municipis, dins de les iniciatives conjuntes amb el
Pla FEDER de la Unió Europea. La partida econòmica de 3,1
milions d’euros per a la recentment creada Direcció General de
Fons Europeus, en els quals ens ha anunciat que s’hi han
d’afegir els fons que puguin arribar d’Europa, és una bona
notícia. És un inici, és un projecte que bon servei farà a les
nostres illes.

Pel que fa a la Direcció General de Comerç, els 14,2
milions d’euros que inclou també Fires i Congressos. Esperem
que doni un fort impuls a les àrees comercials dels nostres
municipis. I que mitjançant programes coordinats amb
empreses privades i associacions en resultin bons fruits. És una
bona notícia l’impuls a l’estand de Balears a l’Expo 2008 de
Saragossa, així com la recuperació de la Fira Tecnoturística.
També és una molt bona notícia la planta de tractament de
voluminosos del municipi de Maó, així com les plantes de
deixalleries de l’illa de Menorca. 



262 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / 21 de novembre del 2007

 

Pel que fa a la Direcció General d’Energia, que gestionarà
8,2 milions d’euros. L’exemple del segellament de l’antic
abocador de Capdepera, de Son Terrassa, és una vegada més
una prova de transversalitat que regeix tantes actuacions de
l’actual govern i que servirà per desenvolupar projectes
d’energies renovables que esperem que donin bon resultat i es
facin extensius a les altres illes.

L’objectiu de funcionament a ple rendiment del parc eòlic
de Milà a Menorca també és una molt bona notícia, així com el
projecte coordinat amb la Conselleria d’Educació per a la
instalAlació de plaques solars fotovoltaiques en els sostres de les
escoles.

Quant a la Direcció General de Promoció Industrial, 18,5
milions d’euros, ens omple d’esperança el foment que ens
anuncia de la inversió en recerca i desenvolupament, tant
necessaris a les nostres illes. I aquí sí li que li voldria demanar
si es pot estendre un poc més en el pla estratègic de la indústria
i el consell assessor de la indústria que ens ha anunciat que
posarà en marxa per a l’any 2008.

L’IDI, amb 6,8 milions d’euros, segur que donarà un fort
impuls als polígons industrials, tant als nous com a aquells que
en coordinació amb els seus ajuntaments ja estan construïts,
com és l’exemple que ha esmentat vostè del polígon quarta fase
de l’Ajuntament de Maó, que en altres ocasions n’hem parlat en
aquesta comissió, i que continua necessitant un impuls pel tema
de les naus modulars que es duran en colAlaboració amb
l’ajuntament que cedeix el solar.

I finalment la Direcció General d’Indústria, amb els 2,5
milions d’euros que ens ha anunciat que té assignats, esperem
que pugui continuar fent una bona gestió i actualitzant-se amb
les noves tecnologies. Les línies d’ajudes per a l’actualització
de les instalAlacions elèctriques obsoletes també és una bona
notícia i l’animam a seguir en aquesta línia.

En resum, el meu grup pensa que aquest pressupost mostra
el tarannà d’aquest govern i fa honor als seus principis de
transparència, austeritat, eficàcia i eficiència. Per tant, endavant
i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és natural he de
començar donant la benvinguda a la Sra. Consellera i als alts
càrrecs de la conselleria que avui l’acompanyen per explicar o
presentar els pressupostos de la conselleria, d’aquest
departament per a l’any 2008. Jo abans de res li he de dir, i
m’alegra, que aquests són uns pressupostos de continuïtat; no
vull dir continuistes perquè a vegades aquesta expressió,
continuista, pareix que té un caràcter pejoratiu i jo ho dic des
del punt de vista positiu. És a dir, es continuen molts,
pràcticament tots els projectes que a l’anterior legislatura
quedaren iniciats, molts d’ells han estat citats aquí per la Sra.
Consellera. Jo crec que això és bo, perquè quan un projecte pot

afavorir la ciutadania poc importa al final qui el du a terme,
sinó que es du a terme i es fa.

Dit això li vull comentar, Sra. Consellera, que amb caràcter
general la informació que s’ofereix en els pressupostos, si un
mira la documentació, idò és escassa, no?, perquè si miram les
memòries que figuren en els pressupostos, miri, a penes tenen
20 línies. Vull dir, si miram un projecte, que pens ara que l’han
explicat perquè no hi havia cap explicació a la memòria, que és
el de l’abocador de Capdepera, idò té 7 línies; no té cap
explicació. El programa de fons europeus té 12 línies. Home...,
i al final hem trobat bona part de la informació a la pàgina web
de la Conselleria d’Hisenda i Pressupostos. No és que sigui
contrari a la llei, però la veritat és que si es dóna la informació
crec que queda molt més bé a la conselleria mateixa, i crec que
és bo tenir en compte que és una guia important per saber a què
es destinaran els sous que s’inclouen en el pressupost.

Dit això, Sra. Consellera, jo voldria fer-li una sèrie de
comentaris o de preguntes que no tenc i a la vista de la
documentació a mi no m’ha quedat molt clar. Parlarem de tres
punts sobre ingressos. És a dir, la Direcció General de Comerç
inclou un increment important d’ingressos per llicència de gran
establiment comercial; passam d’uns 100 euros previstos l’any
2007 a 117.300 euros per al 2008. Tenint en compte que en
aquest moment està vigent la Llei de moratòria d’establiments
comercials i que, que jo sàpiga, no hi ha cap expedient pendent
d’autorització perquè ja estan tots resolts i per tant no toca cap,
la meva pregunta és si tenen previst aixecar la Llei de moratòria
durant aquest any i per tant ja dar autoritzacions de grans
establiments comercials, o que hagi entrat un nou expedient i
que vostès n’estiguin tramitant un, perquè si no, no quadra que
hi hagi aquest ingrés tan important de sous per aquest concepte.

Després hi ha una reducció important, i és que quan es parla
de previsions d’ingrés sobre sancions dins el departament de
Comerç, estam parlant de sancions a les empreses de comerç,
especialment -i vostè ho sap- als grans establiments comercials,
passam de 2.300.000 euros que estaven pressupostats l’any
2007 i que varen ser superats perquè passàrem dels 4 milions
de multes imposades o de valor en multes imposades,
especialment a les grans superfícies, ara passam a 60.000 euros.
Què significa aquest decrement?, menys inspecció o...?, no ho
sé, una visió diferent, si volen, de la vigilància que s’ha de fer
en aquests establiments, que són els que més incideixen sobre
els petits.

Hi ha a Indústria un increment de 500.000 euros en taxes
per serveis de la direcció general. Significa que s’incrementen
les taxes o és que es creen noves taxes?, perquè això no ho hem
aconseguit aclarir amb la documentació que se’ns presenta.

També, i vostè ha explicat alguna cosa, no es pressuposten
en concepte d’ingressos els convenis firmats amb l’IDAE, és a
dir, és evident i és ver que a principi d’any és quan toca firmar
el proper conveni de colAlaboració amb l’IDAE, però també és
cert que queden pendents de l’any 2006 i de l’any 2005, perdó,
de l’any 2007, quantitats per cobrar que la conselleria cobrarà
o ha de cobrar l’any 2008 i, en canvi, en els ingressos no
figuren aquestes quanties. Seria interessant que si pogués ens
aclarís una mica aquesta situació.
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Per altra banda, i ja entrant en el programa de secretaria...,
és a dir, en el programa dels diferents departaments de la
conselleria, ens trobam que el programa 721A té un ingrés...,
a la Secretaria General, potser val més que digui l’organisme i
no el programa perquè així potser ens embolicam. Bé, s’inclou
una partida de 4 milions d’euros, però ni a la memòria ni a la
documentació comptable no s’aclareix el destí que tendran
aquests 4 milions d’euros. 

Després a la Direcció General de Comerç veim que en
artesania, efectivament, bé, el pressupost incrementa en 94.000
euros, és a dir, és un increment vegetatiu, podríem dir, però hi
ha un canvi, hi ha uns 50.000 euros previstos per projectes
d’inversió immaterial que no sabem a què es destinaran, i per
l’altra banda es mantenen les ajudes de manera que..., als
empresaris, però disminueixen les ajudes un 20% a
associacions i s’incrementen les dels ajuntaments. Això no creu
que pot crear un problema important a les associacions
artesanes? És una qüestió que (...). Igual que en el programa de
Comerç: hi ha un increment de 600.000 euros, però dins
aquestes ajudes hi ha una pujada d’1,4 milions d’euros als
ajuntaments, que significa un 40%, però té una baixada a les
empreses d’un 4,5% i una baixada a les associacions d’un 31%.
Això d’alguna manera contradiu la memòria, el poc que diu la
memòria, que diu que vol defensar el petit comerç i
l’associacionisme, el foment de les associacions.

També hi ha una qüestió, que n’hem parlat i que vostè a
l’exposició n’ha parlat, que és la transposició de la directiva
Bolkestein, que duim temps parlant-ne però que no coneixem
cap avanç o no coneixem els avanços que s’han fet en aquesta
transposició: els contactes que s’han pres, quina és la filosofia
que es vol dur, quins projectes, en definitiva, què és allò que
tenim fet en aquest aspecte. 

En promoció industrial segueix un pressupost de continuïtat
al que hi ha, i hi ha una qüestió que vostè defensava i jo
compartesc, la importància de la promoció industrial, i en canvi
veim que també ens passa el mateix: s’incrementen les ajudes
a les empreses però es disminueixen en 1,6 milions les ajudes
a les associacions, i desapareix la transferència que es feia al
CDEIB, que aquests dos aspectes, les ajudes a associacions i la
transferència al CDEIB, afecten directament a la promoció
exterior, entre altres raons perquè bona part dels sectors,
diguem, importants de la indústria de la comunitat la seva
promoció la feien a través de convenis que signaven amb la
conselleria -estic pensant en sabata, en bijuteria, la Cambra de
Comerç-, i per tant si disminueix d’una manera..., si treim
1.600.000 euros de les ajudes a associacions, home, fins a quin
punt això no afecta aquesta política? I després bona part de
l’assistència a fires que es feia des del punt de vista oficial es
feia a través del CDEIB, i el CDEIB no té cap altre ingrés més
que els ingressos que aporta la conselleria o que aporta el
Govern. Per tant si reduïm també aquesta aportació ens trobam
que podria -dic podria perquè les explicacions de la Sra.
Consellera potser ens ho aclareix- podria d’alguna manera
afectar molt seriosament la promoció exterior.

També a la Direcció General d’Indústria veim que són uns
pressupostos que continuen amb les previsions que tenia enrere.
Ja li vaig dir que em pareix que..., efectivament, no tenim
mines a Balears, però que era una bona iniciativa fer una llei o

preparar una llei de mines, de pedreres o del que es vulgui dir,
però..., d’explotacions, si tant vol, de les explotacions que
tenim a Balears, i crec que val la pena. 

De la Direcció General d’Energia li voldria dir diverses
qüestions, si tant vol estrictament pressupostàries però després
alguna de situació actual. En primer lloc hi ha un increment...,
bé, es crea aquest nou programa de rehabilitació de centres
industrials, que vull pensar que és la rehabilitació de l’abocador
de Capdepera, cosa que m’alegra perquè no és més que
continuar el conveni firmat a principis d’enguany amb
l’Ajuntament de Capdepera i tractar de reutilitzar un espai
completament degradat per convertir-lo en un espai aprofitable
mediambientalment. I això ja li dic que, home, no només
compta amb el nostre suport, sinó que si ens hi oposàssim
aniríem contra els nostres propis actes, és a dir, això és un
projecte que va iniciar l’anterior govern i que estic content que
es mantengui. Sí que és ver que... Ah!, em pensava que el
president em...

(Intervenció inaudible)

Duc 10 minuts, bé, idò en 2 minuts acabam, o menys. Sí que
és ver, també, Sra. Consellera, però, que a Energia tenim un
petit problema, i és que no s’han iniciat encara les obres del
gasoducte. El compromís era -la Sra. Consellera ho havia
anunciat- que l’octubre s’iniciarien; el fet és que estam a finals
de novembre i no s’inicien, i el problema no és burocràtic ni és
de política, és mediambiental. És a dir, jo m’he limitat a fer els
comptes de les emissions de tones de CO2 que perdem per cada
dia que es retarda el gasoducte i em surten 3.628 tones de CO2
que s’estan emetent de més per cada dia que es retarda el
gasoducte.

Jo li voldria -perquè n’hem parlat algunes vegades- recordar
que ha de mantenir el màxim de fermesa en el compliment del
Pla energètic pel que fa al gasoducte d’Eivissa. El gasoducte
d’Eivissa, el projecte que s’ha exposat al públic, que encara no
s’ha canviat, o sigui no s’ha publicat diferent, està incomplint
el Pla energètic de les Illes Balears en tant que travessa i afecta
béns particulars, quan havia d’anar per la zona de domini
públic, i basta l’autorització del Consell d’Eivissa perquè
aquestes obres es puguin fer exclusivament per domini públic,
i per tant... I a més hi ha una altra qüestió que és irrenunciable,
i és que la competència per utilitzar aquest gasoducte és de la
comunitat autònoma de les Illes Balears;  ho diu l’Estatut
d’Autonomia i ho diu la llei, la normativa d’hidrocarburs i la
normativa nacional. Per tant no és admissible de cap manera
que sigui el ministeri que resolgui i doni l’autorització d’aquest
gasoducte. I aquesta no és una qüestió, insistesc, per a mi
política, és una qüestió de principis i de llei.

A més li he de preguntar per què no s’ha donat encara cap
autorització de parcs fotovoltaics dels que hi havia en marxa.
És molt bo que hi hagi una política comuna, com pareix que es
vol mantenir, una política comuna iniciada la legislatura
passada, de foment de les energies renovables, evidentment
admetent i respectant el paisatge però tenint en compte que les
emissions de CO2, que el medi ambient és el més important. I
jo vaig heretar o el govern del PP va heretar 3 megavats l’any
2003; en deixàrem autoritzats 30 i hi ha en tràmit 70 megavats.
Crec que és necessari seguir amb aquesta política i sobretot
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tractar d’incrementar-la. Està bé, Sra. Consellera, que segueixi
el projecte d’instalAlar plaques fotovoltaiques als instituts; hi
havia un acord previ amb la conselleria; però també n’hi havia
un altre, i li ho coment perquè no sé si es durà endavant o no,
també n’hi havia un altre amb la mateixa conselleria
d’Educació d’utilitzar biodiesel en lloc de gasoil per a la
calefacció de les escoles.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Com que m’estic excedint després continuarem en la part de
rèplica en allò que respecta a les empreses. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Per contestar, Sra. Consellera.

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

Intentaré anar contestant. Hi haurà algunes coses concretes
que passaré la paraula al director general, si és necessari, i en
tot cas el que quedi més enlaire després a l’altre torn de
rèpliques ho intentarem concretar.

Començarem pel Sr. Mayans, que m’ha parlat de la
possibilitat de fer un recinte firal a Formentera. Jo crec que ara
mateix no hi ha res pressupostat, no és aquesta..., vull dir que
dins enguany no n’hem parlat perquè entre altres coses no es
pot fer tot de cop. Tenim quatre anys per davant i si en un
moment donat Formentera ho estima oportú i tant vostè, com
a diputat, com el consell insular plantegen aquesta possibilitat,
per suposat que la tendrem en compte i ho mirarem.

Després també m’ha parlat del polígon industrial. Jo només
li vull dir que en aquests moments no tenim cap petició per part
ni del consell insular ni del diputat, però que en tot cas també
vostès ens facin arribar les seves peticions, ens asseiem i miram
tot el que es pugui fer en el polígon industrial de Formentera,
totes les millores que necessiti i sempre amb el respecte que
s’ha de tenir en aquests casos, sobretot a un territori tan petit i
tan limitat en temes mediambientals, però no tengui cap dubte
que vostès ens facin arribar una petició i nosaltres la mirarem.
El problema és que, ja li dic, ara mateix en aquests moments no
la tenim.

Després també m’ha parlat del tema d’un centre artesanal.
Jo li vaig dir l’altra vegada que havíem parlat de la possibilitat
de dur a terme aquest centre artesanal que també per ventura
seria una mica un centre polivalent, per tant s’hauria de mirar
quins usos se li donen, perquè per ventura una vegada aquest
centre artesanal sigui una realitat vostès mateixos desisteixen
d’un recinte firal per no tenir massa... Però, bé, en tot cas es
podria parlar d’això.

Jo ja li vaig dir que la intenció era finançar aquest centre
amb fons europeus, però vostè sap que la normativa europea és

molt estricta, té uns terminis que per ventura a vegada ens
semblen una miqueta massa justs i que no era possible fer-ho
aquest primer any. A canvi ens vàrem posar en contacte amb el
Consell de Formentera i vàrem iniciar un altre projecte que era
el soterrament de tots els contenidors de l’illa. Jo crec que és
una bona cosa, que ja es farà, ja està en marxa, i ha de ser a
més una realitat crec que després de l’estiu de l’any que ve
perquè és que, a més, si no ho és tendrem problemes per
finançar-ho; ja he dit abans com és d’estricte el tema de fons
europeus. Per tant és un projecte que evidentment jo confii i
quasi li puc assegurar que durant aquesta legislatura vostè el
veurà fet.

Si li pareix després, d’energies renovables, en parlam en
general i contest a tots.

Després se m’ha parlat... Si voleu contest, vull dir en
general toc els temes i després ja concretam els distints grups
si queda qualque cosa a l’aire. Hem parlat, s’ha parlat aquí del
gasoducte. Del gasoducte, n’han parlat pràcticament tots els
grups, perquè jo crec que és una de les infraestructures més
importants que es faran durant aquesta legislatura, i tots estam
per fer-hi feina i tots creim que serà una realitat i tots
empenyem cap allà mateix. M’ha fet gràcia, Sr. Cardona, que
vostè en aquests moments sigui tan escrupolós per una demora
que pot ser d’un mes, perquè jo vaig dir que el gasoducte, ho va
anunciar el mateix president del Govern, va anunciar que el
gasoducte, el tram marítim, les obres s’iniciarien dins el mes de
novembre, vull dir que en principi es va dir després de l’estiu
i per tant vostè per ventura va poder interpretar que és el mes
d’octubre; nosaltres sempre hem dit el mes de novembre.
Admetent fins i tot que es demori un parell de mesos, que no
vull dir això en absolut, però admetent aquesta possibilitat, jo
només els vull recordar, a vostès que ara els preocupa tant un
mes, dos mesos, el varen demorar un parell d’anys perquè es
varen treure de la màniga la necessitat del cable, no ens ho
varen incloure dins la planificació estatal, i el gasoducte dur
retard però no du retard perquè el govern anterior i aquest no
estiguin disposats a fer els deures, sinó perquè vostès varen
estimar oportú demorar-lo perquè havien d’estudiar la
possibilitat del cable. 

Per tant m’alegra que de cop i volta hagi tornat tan sensible
i es preocupi tant per aquest tema. Jo li assegur, com li he dit
abans, que tots remam en el mateix sentit i que serà una realitat,
i vostè en té part de mèrit, perquè durant aquests quatre anys
també ha fet feina en aquest projecte, i jo confii comptar amb
la seva ajuda en lloc que posi determinats emperons que són
perfectament superables. Estic segura, a més, que serà així.

També s’ha parlat del gasoducte del tema d’Eivissa. Sempre
hem dit que hem de ser ambiciosos. El gasoducte, el tram
marítim, és una fase, per dir-ho de qualque manera, però
després el gasoducte ens entrarà a Mallorca, passarà per Eivissa
i el que no hem de permetre és que l’entrada i la sortida sigui
entrada i sortida per Cala (...), arribada a Palma i que arribi
només a les centrals de generació, que ja és una cosa important
però això no ens ha de bastar. Per tant jo li assegur i us assegur
a tots que des de la conselleria estam fent feina per ja anar fent
camí i avançar-nos als esdeveniments, i quan el gasoducte
arribi a Eivissa, arribi a Palma, pugui continuar i sigui un servei
del qual es puguin beneficar les zones turístiques, se’n puguin
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beneficiar les indústries i se’n pugui beneficiar quasi tota la
gent.

Miri, fer una infraestructura d’aquestes és prou complicat,
i vostè ho sap i vostès ho saben, però jo li assegur que quan va
sortir el primer problema d’Eivissa, a Eivissa concretament,
amb un projecte que es va posar a exposició pública i que va
generar moltes queixes i jo crec que amb motiu, i que va
generar preocupació entre la gent, casualment tant la
conselleria, com GESA, com el consell insular..., vull dir, parl
de GESA perquè és qui ha de fer la infraestructura quan el
gasoducte aterri a les Illes, no?, és qui ha presentat el projecte,
però jo crec que la reacció de tothom va ser molt ràpida, no
vàrem perdre el temps en declaracions pels diaris, simplement
vàrem dir que teníem una solució pensada i que això se
solucionaria el millor possible, i l’endemà ja ens vàrem posar
a fer feina d’acord amb els veïnats, d’acord amb els consells
insulars i d’acord amb el Govern. Record que vostè al cap de
dos dies va sortir i va fer unes declaracions en la mateixa línia
que les que nosaltres havíem fet el dia anterior no sé a quin
canal de televisió. 

Per tant també en aquest sentit comptam amb l’ajuda de
tots. Intentarem que les molèsties siguin les mínimes, tots hem
de ser realistes i hem de saber que no seran nulAles, però jo crec
que fent feina colze a colze totes les administracions podrem
fer front a aquest problema i serà, ja li dic, una realitat el més
aviat possible.

Això pel que fa al gasoducte.

Després també s’ha parlat de la Llei de pedreres. Jo vaig
explicant els temes, no per l’ordre que s’han demanat, però bé...
La Llei de pedreres; en vàrem parlar també l’altra vegada.
Simplement es tracta de fer una normativa de caire autonòmic
que posi una mica d’ordre en el sector. El que no podem fer és
ara mateix regir-nos, com ho estam fent, per una llei estatal que
és preconstitucional i que ens genera problemes que a vegades
hem de córrer per solucionar-los i lleven el dormir a més de
dos, com ha estat el cas de la Punta de n’Amer, on agafant
estrictament la normativa estatal un senyor pot expropiar un
altre amb la llei a la mà per fer-se una mica més ric. Això ho
hem de solucionar i ho hem de tenir ben fermat. Tampoc no
inventarem la pólvora; hi ha altres comunitats autònomes que
ja ho tenen fent i que simplement es tracta de copiar-les una
mica i adaptar-la aquí. Vull dir que serà una cosa relativament
fàcil i que segons m’ha dit el director general d’Indústria ja
estan fent feina els tècnics de la conselleria en aquest sentit.

Després també aquí s’ha parlat d’una xarxa de deixalleries
a Eivissa i d’altres projectes. Miri, com vostès saben un
avantprojecte de pressuposts a vegades és una declaració
d’intencions, però no és una cosa inamovible, no és una cosa
que a vegades no es pugui canviar. Vull dir que jo crec que el
vertader debat dels pressuposts es fa a la liquidació, que és
quan es veu allò que s’ha fet i que és quan es veu com s’han
emprat els doblers. Per tant hi ha projectes que nosaltres el que
hem fet és més o manco distribuir els doblers, no tant això per
aquesta illa, això per a aquesta altra amb una proporcionalitat,
sinó a mesura que tenim determinats projectes per executar. Per
tant això és canviable i temes de deixalleries, temes de nous

projectes que puguin sortir a les Illes, sempre dic que es
tendran en compte i que es faran.

S’ha comentat aquí que la relació del Govern amb els
consells insulars és molt bona, i jo és que entenc que ha de ser
així, vull dir que és la nostra obligació fer feina colze a colze
amb l’Administració local i amb els mateixos consells insulars.

La directiva europea de serveis i la Bolkestein. Sr. Cardona,
vostè ha insinuat que no saben ben bé... Mana?, perdó? No, ha
preguntat, d’acord, ha preguntat. I ha insinuat que no sabia ben
bé en quin punt ens trobàvem, quines passes havíem donades.
Miri, jo crec que es fa la feina que toca perquè no es agafi el
bou; es fa feina, com vostè sap, ara mateix en tres àmbits: en
l’àmbit europeu, en l’àmbit a nivell estatal i en l’àmbit
autonòmic. Jo li assegur que el director general el primer dia es
va posar les piles i s’està fent feina colze a colze perquè sigui
el menys traumàtica possible. Nosaltres sempre hem dit que
allò que veim és la cara positiva d’aquesta normativa i veim
una possibilitat que els comerços es renovin, innovin i per
ventura canviïn determinades estratègies. Jo m’oferesc..., jo sé
que vostè ha estat molts d’anys conseller de Comerç i per tant
m’imagín que és un tema que li interessa, i en voler vostè
s’asseu amb el director general i li pot explicar passa per passa
el que està fent. 

Jo des d’aquí el que li puc dir és que ens estam reunint amb
els sectors, ja són nombroses les reunions, d’algunes d’elles
evidentment jo no en tenc coneixement perquè no estic
demanant als directors generals cada dia amb qui s’han reunit;
al contrari, som una persona que tenc plena confiança en ells i
en la seva gestió i no som una consellera que els estigui damunt
i que els fiscalitzi la feina, però en tot cas queda la possibilitat
aquesta, que vostè parli amb el director general de Comerç i li
expliqui tot, i cregui’m que és una cosa que ens preocupa. Per
això quan veim als mitjans de comunicació polèmiques estèrils
com la llengua, com les sancions, com..., ens fa gràcia, perquè
als mateixos comerciants, al mateix sector i a les mateixes
persones no és això que els preocupa, cregui’m, sinó que allò
que els preocupa és precisament aquesta normativa.

També s’ha parlat de sancions, de partides pressupostàries
que estan posades per sancions o per noves arribades de grans
superfícies. Jo no li puc donar una explicació exhaustiva d’això
perquè no sé per què s’han posat aquestes quantitats i no unes
altres, francament. Un conseller és un gestor i jo no tenc dins
el cap partida per partida allò que s’ha posat. El que sí li puc
dir és que vostè ha dit que varen posar moltes sancions, i
m’agradaria que em digués com ho feren, perquè nosaltres hem
arribat a la conselleria i ens hem trobat un sol inspector, un sol
inspector per a totes les Illes, i d’això no n’hauríem de bravejar
massa, perquè els comerços són els primers que diuen: idò sí
que estan desemparats, i a nosaltres, més que preocupar-nos els
ingressos per sancions o no, el que ens preocupa és dotar de
bons serveis o millorar el cos d’inspectors per tal que les
inspeccions siguin efectives i no tenguem una sola persona per
a quatre illes; és que ni tan sols poden anar, els ve just donar
abast per a tot, i en això també hi volem fer feina.

El mateix passa a la Direcció General d’Indústria, a la
Direcció General d’Indústria jo no sé quines inspeccions han
fet vostès, però nosaltres vàrem arribar a la Direcció General
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d’Indústria i ens vàrem trobar coses que clamaven al cel, vull
dir instalAlacions públiques fetes pel seu govern, i perdoni que
li digui, però que estaven xuclant el corrent a l’enllumenat
públic, i Indústria no se n’havia adonat, nosaltres ens
n’adonàrem ben aviat. En el cas d’una piscina d’un municipi el
qual no vull anomenar, perfectament, els diferencials no
botaven, jo em deman què feia Indústria, si és que els
inspectors no sortien o què? Vull dir, però en tot cas, ja li dic,
la nostra intenció és millorar aquests temes.

Després també m’han parlat aquí de les ajudes a comerços,
perdó, ajudes a associacions i a comerç, m’imagín que es
referia que han baixat una mica. Miri, vostès fan el seu
pressupost i jo els respect moltíssim, perquè vostès tenen una
política, tenen una filosofia, tenen una manera de fer coses,
nosaltres feim els nostres pressuposts i els feim d’una altra
manera, perquè en la majoria de coses hi podem coincidir, però
en algunes hi ha divergència de criteris, no? Aleshores,
nosaltres pensam que els ajuntaments són els que
vertaderament ens poden ajudar amb la política comercial. La
pròpia Directiva Bolkestein diu que s’han de millorar zones
comercials i nosaltres el que hem fet ha estat incrementar
aquesta partida, probablement en detriment d’una altra.

De totes maneres s’ha de dir que ens hem trobat amb
subvencions, o amb peticions de subvencions que la veritat
estan fetes per vertaders experts en demanar subvencions i poca
cosa més, perquè ens hem trobat -Sr. Cardona no rigui-
projectes i peticions de subvencions que simplement eren un
copy-paste i es demanaven subvencions i subvencions i veies
que distintes associacions presentaven el mateix projecte,
algunes d’elles ni tan sols s’havien molestat a revisar-ho,
perquè el text estava mig en català i mig en castellà, vostè sap
que de vegades l’ordinador fa aquestes coses. Per tant,
nosaltres volem donar subvencions a les associacions,
evidentment, i als comerços, també, però bé, primam la política
d’ajudar als ajuntaments, fer feina amb els ajuntaments i que
ens diguin quines necessitats tenen les zones comercials. En
aquest cas, són subvencions a més llarg termini, però jo crec
que molt efectives. I miri, és la nostra política, podem discrepar
en aquest punt concret, però bé, ens deixi demostrar-li si ho
feim bé o malament i l’any que ve, si li pareix, en parlam.

Després també m’ha parlat, perdoni, de promoció industrial
li puc dir pràcticament el mateix. En promoció industrial
nosaltres tenim intenció de posar en marxa una Mesa on es
debatin els problemes que tenim a la indústria, però amb totes,
concretament és una Mesa de treball, per entendre-nos, de la
qual vostè en els seus pressuposts de l’any passat, a la seva
intervenció, parlava de la intenció de posar-la en marxa,
m’imagín que no degué tenir temps, però jo li agaf el guant i li
assegur que ho farem. Simplement, com ho tenen a Comerç, on
se seuen els distints sectors, es parla de les línies estratègiques
una mica pactades i això també ho volem fer.

Això de les ajudes als municipis ja està. Això del Pla
estratègic d’indústria és el que li acab d’explicar ara.

L’IDI, hem parlat de l’IDI i vostè ja es pot imaginar o
vostès es poden imaginar quines són les línies estratègiques de
l’IDI: promocionar sòl industrial, però per això han de ser els
municipis i els consells que es posin en contacte amb nosaltres

i ens facin les propostes. I bé, a partir d’aquí anar fent feina. I
també en mode i en disseny.

Després, també m’ha parlat d’artesania. Miri, nosaltres és
un sector amb el qual també hi feim feina des del primer dia,
però és un sector que hem trobat una mica, permeti'm
l’expressió colAloquial, una mica “destartalat”, un sector en què
s’han de concretar moltes coses i s’ha de concretar quina línia
de feina volen dur a terme. Perquè nosaltres entenem que en
artesania també s’ha de ser ambiciosos i els artesans han de
veure en la seva feina un vertader negoci, i nosaltres els volem
ajudar en aquest sentit, els volem ajudar a anar a més fires, si
cal, i no que s’hagin de conformar alguns perquè no tenen
mitjans només a fer quatre mercats artesanals de les illes, sinó
que ells puguin viure d’això. I estam fent feina, volem
reestructurar una mica el sector i no és preocupin que no
quedarà desatès.

Després també m’ha parlat, i m’ha sorprès una mica, del
CDEIB. Miri, nosaltres amb el CDEIB no ens hem trobat un
mort, perquè a mi no m’agrada utilitzar aquesta expressió, però
hem trobat un forat, hem trobat un forat i vostè el coneix
perfectament. Hi farem front perquè és la nostra obligació, però
també hem arribat a la conclusió que som capaços de fer les
mateixes coses amb menys doblers, de fet vàrem anar a la fira
dels vins, és la darrera acció que jo record, vàrem anar a la fira
dels vins a Madrid i amb la meitat del pressupost que vostès
empraren férem la mateixa feina.

Després també, una cosa amb la qual nosaltres no estam
d’acord és emprendre determinades accions a l’exterior sense
saber els resultats. És ver, i vostè ho deia a la seva intervenció,
que de vegades, quan hi ha desplaçaments a fires, quan la gent
se’n va a fires, els resultats no són immediats, hi estic d’acord;
però, cregui'm que, per exemple, he vist una acció de Xangai,
on es varen gastar aproximadament 1 milió d’euros entre la
presentació del tennista Rafel Nadal i la presentació que es va
fer de Producte Balear allà, i els resultats jo no els conec;
perquè jo he parlat amb moltíssimes patronals i amb moltíssims
empresaris i no n’hi ha hagut cap ni un que m’hagi sabut dir
què varen de treure de positiu d’allò. Nosaltres, en lloc de
malgastar, per exemple, 1 milió d’euros en una acció concreta
a Xangai, doncs tenim una altra idea de com gastar els doblers.
Són maneres diferents de gestionar, però nosaltres ho volem fer
així.

Una altra cosa que ens ha xocat molt i que també va valer
moltíssims doblers, va ser una promoció, crec que alimentària,
a Nova York, que es va voler fer. No es va deixar entrar la
sobrassada, què va passar? Que els alAlots del colAlegi varen
haver de menjar sobrassada durant un parell de mesos i ara
resulta que ens han duit una factura de 12.000 euros,
simplement per fer entrepans i dur-los als colAlegis. Nosaltres
no veim que això siguin coses pròpies del CDEIB, m’entén?
Per tant, nosaltres estam convençuts que amb menys doblers
podem fer la mateixa feina i ho intentarem, i si no aconseguim
l’any que ve ens renyi, però li assegur que la intenció és gastar
els doblers d’una altra manera.

Això pel que fa al CDEIB, a l’IDI.
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Després, ja per acabar, li volia dir que és ver, per ventura la
memòria és una mica escarida, una mica senzilla, però nosaltres
entenem que defineix perfectament les línies de la conselleria
i defineix perfectament el que nosaltres volem fer. Per tant, vull
dir, avui presentam aquí un avantprojecte de llei de pressuposts
i després tornarem tenir l’oportunitat de tornar-la debatre i
tendrem l’oportunitat, evidentment, d’ampliar i de donar-los
tota la informació. I això és la nostra intenció, vull dir, tant a la
nostra compareixença en el Parlament com aquí mateix.

Quant a Energia, en parlaré una mica genèric. L’únic que
vull deixar clar és que projectes aturats no n’hem aturats gaire,
tots segueixen la seva tramitació, el que passa és que la
Direcció General d’Energia estava una mica desestructurada
quant a personal, quant a donar informació i quant a explicar
com es fa aquesta tramitació i la veritat és que la gent, en
aquest sentit, va una mica desorientada, i li costa saber quins
tràmits han de seguir, de vegades s’aturen coses i no se sap ben
bé per què, i nosaltres això ho volem millorar. Volem que sigui
tot molt més àgil i també a la Direcció General d’Energia.

Què passa? Què hem notat a faltar nosaltres? Nosaltres hem
notat a faltar una normativa concreta perquè això podria ser una
mica desastrós, si tothom presenta parcs fotovoltaics, es fan
aquí on volen, es podria girar la truita; aleshores nosaltres el
que feim, o el que hem fet fins ara és estar en contacte amb els
consells insulars, no és que nosaltres vulguem perdre cap
competència ni una, ni és que nosaltres tampoc no vulguem
aturar res, però sí posar una mica d’ordre. Per tant, volem fer
una llei d’energies renovables on hi participin precisament els
consells insulars i on tenguin l’oportunitat de dir, per exemple,
on no en volen, on tenguin l’oportunitat ells de cartografiar,
presentar una sèrie de zones protegides on no en volen i que
siguin ells els que ens diguin tot el que tenguin disponible de
cara a implementar tant energia solar, com energia eòlica. Això
és l’únic que feim, però aturar projectes i que sembla que quan
vostès hi eren tot anava aviat i nosaltres ho hem aturat, jo no he
aturat res. De totes maneres, si volen més informació de les
línies d’ajuda hi ha, precisament, la directora general
d’Energia, la qual s’ha incorporat ara, que jo crec que els pot
donar una explicació molt exhaustiva de les línies d’ajuda que
tenim i tal, i no tenc cap inconvenient a cedir-li la paraula i que
ella ho expliqui millor.

I per part meva jo crec que res més. En tot cas, a l’altre torn
completaré el que vulguin saber.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèpliques. Sr. Mayans?
No. Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Si li pareix, començaré pel
final, del que parlava del desgavell de la Direcció General
d’Energia. Miri, jo per regla general record que els tràmits d’un
expedient d’autorització d’un parc fotovoltaic tardava quatre,
quatre mesos i mig, no més, no és molt, tampoc no és cap
exageració, i es donava per dues raons: per agilitat
administrativa en la qual jo crec que com que són exactament
els mateixos funcionaris, poden seguir treballant exactament

igual perquè ho feien molt bé, i ara, doncs, el que li he dit i ho
mantenc és que, des que vostès han entrat, no se n’ha autoritzat
cap. Jo no li he dit ni que ho fessin malament ni que ho fessin
bé, no li he dit absolutament res més des que hi són vostès no
hi ha cap altra autorització. És l’únic comentari que li he fet i
és la realitat.

Miri, això de dir que es poden fer parcs fotovoltaics a
qualsevol lloc és una falAlàcia, vostè sap que legalment això no
pot ser; perquè qualsevol parc que tengui més de 100 quilovats
necessita estudi d’impacte ambiental i per tant ha d’anar a la
Conselleria de Medi Ambient i és absolutament vinculant
l’informe que faci. I si es vol instalAlar a un sòl protegit, tendrà
els suficients problemes com perquè no es pugui instalAlar o bé
per raons mediambientals o bé perquè econòmicament no serà
viable. I per tant, avui en dia no hi ha ni un sol projecte de
fotovoltaica presentat que s’hagi autoritzat que no estigui en sòl
rústic comú.

I a mi em pareix molt bé que vulguin cedir les competències
als consells insulars, però no importa, és a dir tampoc és, si no
passa absolutament res, el que és important és que hi hagi
agilitat administrativa i que tenguem clara l’opció que volem.
Si volen fer vostès una llei, la facin; però no aturem, perquè és
un problema d’inversió i és un problema de terminis. Miri, a
mitjans de l’any que ve s’acaba el sistema de finançament
d’energia fotovoltaica, les inversions que estiguin fetes no
tendran aquest sistema d’inversió i això pot posar en perill les
inversions que estan previstes i els projectes que estan prevists,
no li parl més que d’això.

Clar, em parla, o parlava també, perquè és que jo crec que
s’ha de comentar, quan jo li parlava del gasoducte d’Eivissa,
Sra. Consellera, jo li deia que s’acomplís el traçat conforme ve
a la normativa vigent. Que em pareix molt bé que en el
gasoducte insular d’Eivissa vulguin fer les derivacions
corresponents perquè llavors puguin fer un pla de gasificació,
però tot això és posterior. Vostè sap que la planificació
nacional i la planificació autonòmica estableix que en aquest
moment s’ha de fer la instalAlació del gasoducte per dur el
subministrament a GESA, que és l’única empresa, en aquest
moment, de generació. La resta és parlar de filosofia, però en
aquest moment no està planificat i l’únic que està en aquest
moment en tràmit és el gasoducte que va d’Eivissa, de Sant
Antoni a Vila i que, a més, no acompleix el Pla energètic. A mi
em pareix molt bé que negociïn i que discuteixin, però avui és
així.

I a més, que jo sàpiga, tal vegada estic equivocat i vostè em
rectificarà, la conselleria no ha fet res per mantenir la seva
competència a l’hora de resoldre sobre aquest expedient i és
molt diferent que resolgui Madrid ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Això és...,- no ho sé, el president que és molt estricte -
(Rialles de l’intervinent).

Això és, senzillament, que si vostès resolen no és
exactament el mateix, en són conscients d’això, veritat? Bé,
doncs li parlava d’això, com quan parlava del CDEIB ...
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(Nou tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Aquest micròfon l’haurem de canviar més sovint, perquè és
el que s’empra més. O vos heu de canviar de taula de tant en
tant.

(Pausa)

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies. Bé, doncs parlàvem de la política que volen dur
vostès del CDEIB. Miri, Sra. Consellera, en el CDEIB, o em
parlava vostè, fins i tot, que, per cert, li voldria fer un
comentari sobre això, que no han vist els beneficis d’una
promoció que es va fer a Xangai la qual va costar 1 milió
d’euros. La Fira Agroalimentària de Barcelona crec que en va
costar 2, més o menys; clar, resulta que s’ha de donar el nivell
que pertoca, però no és només això, escolti, si has de fer una
sèrie d’estants doncs s’han de pagar. I a mi em pareix molt bé,
perquè és molt fàcil, és un debat fàcil quan dius: no, aquesta
acció quins doblers ha generat; doncs miri, les accions que
s’han fet a Xina, les quals han estat de més d’1 milió d’euros el
cost total, com vostè deu pensar, doncs ha significat, per
exemple, que l’exportació de calçat hagi augmentat més d’un
70%. Això quin valor té? Ha ajudat que hi hagi tres
companyies, una d’elles que té ja possiblement 10 botigues
obertes a Nova York per vendre, perdó, a Xangai o Xina per
vendre calçat i fer marca de les Illes Balears en aquest país.
N’hi ha d’altres que ara en aquest moment també n’estan
obrint. A Nova York, això que a vostè li ha paregut tan dolent,
ha significat que la denominació del formatge, segons dades de
la denominació d’origen del formatge de Maó, incrementàs un
30% les seves vendes sis mesos després d’aquesta promoció.

És a dir, jo no esper a tenir uns resultats ni pens que
l’administració hi hagi de guanyar, els que hi han de guanyar
són els empresaris; però és evident, Sra. Consellera, que em
pareix que si vostè vol canviar els criteris o vostès volen dir
que volen fer-ho d’una altra manera, poden fer-ho, llavors
veurem els resultats. Jo no he de renyar ningú, Sra. Consellera,
de cap de les maneres, jo el que he de fer és expressar el meu
criteri o el criteri, millor dit, del Partit Popular, i crec que aquí,
sincerament, s’equivoquen.

El forat és un deute de 8 milions d’euros, que jo sàpiga.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sr. President. Per tant, i tenen maneres,
altres maneres de finançar-ho, jo li vaig explicar com pensava
fer-ho, i per tant, si vol, llavors també, o ara, li puc explicar
com es fa; és a dir, no és necessari reduir les ajudes als
empresaris.

I finalment, respecte de la promoció exterior, una pregunta:
mirin, varen venir aquests dies el president del Parlament de

Jiangsu, una província de 74 milions d’habitants, de Xina; no
vaig veure, perquè venien en base a un conveni que s’havia
signat anteriorment per part de la Conselleria de Comerç i
Indústria i no vaig veure que la Conselleria de Comerç i
Indústria rebés aquesta gent de cara a fomentar les inversions
en aquesta àrea. Sí vaig veure que els havia rebut el conseller
d’Economia i el conseller de Presidència; la meva pregunta és
si la Conselleria de Comerç ha perdut les competències o ha
passat les competències de promoció exterior a la Conselleria
de Presidència o a la d’Economia o si és a causa de qualque
altre fet important?

Respecte dels polígons industrials, i acab, veig que els que
ha anomenat són tots els que eren en tràmit a l’anterior
legislatura, i està bé. De l’únic que tenc dubte és Campanet,
perquè, de record meu, hi havia problemes legals, sobretot per
mor de l’aprovació del PTI de Mallorca, el qual establia que la
ubicació no era l’adequada. Però bé, la meva pregunta seria si
hi ha altres projectes nous, si en tenen de prevists, evidentment
no pot ser d’altra manera, d’acord amb els ajuntaments, si hi ha
cap solAlicitud de més ajuntaments i si tenen previstes
actuacions a més ajuntaments dels que tenim ara, per dir-ho
així, en cartera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Sra. Consellera.

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

Sí, molt breument. Miri, jo ja li he dit que nosaltres, en cap
moment he volgut insinuar o pretendre que els funcionaris
d’Energia no fossin efectius i no facin bé la seva feina, Déu
me’n guard; però, per exemple, vostè sap que de vegades els
procediments són complicats i en aquest cas, en aquesta
direcció general de vegades són molt complicats, com ho eren,
per exemple, quan jo vaig arribar a la Direcció General
d’Indústria i ens vàrem proposar simplificar-los i ho vàrem
aconseguir, i vostès n’han tret un profit i ben contents que
n’han estat, han continuat amb la nostra feina, nosaltres
continuarem amb la seva i tal. Però els tràmits de vegades es
compliquen molt.

Tots els projectes de parcs fotovoltaics que han entrat a la
conselleria o s’han autoritzat o són a Medi Ambient. I vostè a
Medi Ambient ho deu conèixer bé, perquè jo vaig trobar, per
exemple, projectes que vaig enviar en el 2002 i en el 2007,
quan hi he tornat entrar, encara eren a Medi Ambient i
governaven vostès, per tant s’haurà de mirar a veure què passa.
Per tant, ja li reiter que la nostra intenció no és aturar
absolutament res.

Això sí, en cap moment he dit jo que vulguem cedir
competències als consells, però no cedir competències als
consells no vol dir que no se’ls hagi d’escoltar i no se’ls hagi de
tenir en compte, i això és l’únic que nosaltres volem fer; que
ells ens marquin uns llocs on no els va bé, com a institució que
té competències sobre el territori, que allà hi hagi determinades
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infraestructures, simplement això. I jo crec que això facilita
molt més la feina a tots.

I el tema d’instalAlar energies renovables serà molt més àgil,
molt més fàcil si hi ha consens que no si hi ha estires i arronses,
almenys això és la nostra manera de fer feina.

Després m’ha parlat del CDEIB, m’ha parlat de 8 milions
d’euros; és ver, són 8 milions d’euros, és ver, però el forat són
4 milions d’euros, perquè la resta és un préstec de 4 milions. En
total és ver, hi ha un deute de 8 milions d’euros, però els 4
milions d’euros que li he pagat és un forat i quan li dic un forat
és que enmig no hi ha res. I clar, des que jo som a la conselleria
han vengut quantitat d’empreses a demanar-ne, per favor, ens
podeu pagar el que ens deveu, i hi havia deutes del 2005, del
2006, fins i tot del 2004, em referesc a això. Però ja li he dit
que ho traurem endavant i que hi farem front.

Promocions exteriors. Jo no he dit en cap moment que no
s’hagin de fer, nosaltres sempre hem vist Xina i sempre hem
intentat que la gent vegi Xina com a una oportunitat de negoci,
no com a una amenaça. Ara, es pot anar a Xina i fer la mateixa
feina i gastar 10, o es pot anar a Xina i fer la mateixa feina i
gastar 100, i en això és amb el que nosaltres no estam d’acord.
O si fas una acció a Nova York, pots ser suficientment previsor
per saber què pots fer i què no pots fer, que te’n pots endur i
què no te’n pots endur, per tal d’evitar despeses desorbitades o
empatxar els alAlots de sobrassada durant dos mesos, com va
passar. Em referesc només a això, per exemple, ja li he dit, a la
fira del vi amb la meitat de doblers tenguérem un estant més bo
que l’any passat, amb la meitat de pressupost tenguérem un
estant millor que el de l’any passat, i és perquè hem estret molt
i hem mirat molt amb les despeses. Pens que l’austeritat i gastar
els doblers públics amb seny és una obligació que tenim tots els
polítics i nosaltres pensam complir-la.

Vostè m’ha parlat d’Agroalimentària, va costar 2 milions
d’euros; però és que per ventura Agroalimentària hi ha uns
resultats i sap quins empresaris hi varen anar; és que jo, ja li
dic, per exemple, la missió a Xangai, he intentat parlar amb
empresaris, amb associacions i ningú no sap què va passar
perquè no hi eren, però patronals importants, que n’hem parlat
i han dit: no, realment és que no sabem això de què va.

Després també m’ha parlat d’una representació que va venir
aquí. Miri, jo si el president o un conseller del mateix govern
del qual en form part fa una recepció a una determinada
representació, vengui d’on vengui, per ventura jo, per qüestions
d’agenda no hi he pogut anar en aquells moments, hi ha anat un
director general, però jo em sent molt representada. Vull dir
que no li don la importància que vostè li dóna, perquè si varen
aquí i se’ls va rebre com pertoca i se’ls va rebre com a Govern
de les Illes Balears no vol dir, que jo no en tengui coneixement,
no vol dir que jo cedeixi competències a ningú, que no les
cedim ni ens les han demanat, i no vol dir res del que vostè
insinua. Simplement, de vegades els consellers vostè sap que
hem de ser a vint llocs al mateix temps i has de prioritzar i per
ventura era més necessari que fos a un altre lloc que no a un
acte institucional i protocolAlari.

I em pareix que ja li he contestat tot, Sr. Cardona.

Polígons industrials, bé, hi ha els que li he esmentat, però ja
li he dit abans que nosaltres qualsevol proposta de qualsevol
ajuntament, ja sigui d’Eivissa, ja sigui de Formentera o ja sigui
de Menorca, doncs sempre la tendrem en compte i ens posarem
a fer feina amb ells. Jo no sé ara si n’hi ha qualcun mes, aquí hi
ha el gerent del CDEIB, en tot cas, Manacor, em diuen, i tots
els que facin falta. És una de les nostres prioritats de la
conselleria aquesta de la política de sòl industrial, li assegur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Arribats a aquest punt i tractats i
debatuts els pressuposts d’aquesta conselleria, agrair la seva
presència i la del seu equip i donar per conclosa aquesta sessió.

Gràcies a tots.
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