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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Aina Crespí.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Miquel Jerez.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Pere Palau.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

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 2009 (RGE núm. 9662/08).

Passam a la compareixença de l’Hble. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia per tal d’explicar els pressupostos
de la seva conselleria per a l’any 2009 segons escrit 9664 del
2008. 

Assisteix l’Hble. Consellera de Comerç, Indústria i Energia,
Sra. Francesca Vives Amer, a la qual saludam, acompanyada
dels següents alts càrrecs: Sr. Sebastià Reixac Genovard,
secretari general; Sr. Jaume Garau Taberner, director general de
Fons Europeus; Sr. Guillem Fullana Daviu, director general
d’Indústria; Sr. Pere Trias Aulí, director general de Comerç; Sr.
Àngel Pujol Rosselló, gerent de l’IDI; Sr. Joan Ferrà Terrassa,
assessor; i el Sr. Josep Lendínez González, cap de gabinet.

Té la paraula l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral sense
límit de temps. Quan vulgui.

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

Molt bon dia, apreciats diputats i diputades. Gràcies per ser
aquí a la presentació de l’avantprojecte de pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any 2009 i per tot allò que fa
referència a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

A la primera exposició faré una descripció molt genèrica de
les línies que pensam seguir a la conselleria; no entraré en
detalls dels nombres, crec que no és el lloc. A part d’això és un
avantprojecte de pressuposts i vull manifestar aquí que estic
oberta a tota classe de propostes que es puguin fer en aquesta
sala per tal d’incorporar-les als pressuposts definitius. També en
haver acabat la sessió tenen tot el meu equip a la seva disposició
per si volen aclarir qualque partida específica i molt concreta.

Aquest departament gestionarà durant l’any 2009 un
pressupost superior als 55 milions d’euros, una xifra que vostès
veuen que és molt similar a la gestionada durant l’any 2008. Tot
i això hem de recordar que l’any anterior el pressupost de la
conselleria va créixer un 17,4% respecte del 2006, del 2007,
perdó, el 2008 va créixer respecte del 2007. Aquesta congelació
del pressupost no suposa per a res, us ho puc assegurar, haver de
congelar la capacitat d’aquesta conselleria per tal de dur a terme
els seus objectius ni per donar el suport necessari als comerços
i a les indústries de les Illes Balears; ben al contrari, després del
primer any de govern l’experiència ens ha mostrat que
gestionam bé els fons públics i traient el màxim aprofitament de
cada euro que entra a la conselleria es poden aconseguir bons
resultats. Aquesta gestió jo crec que té una recepta molt fàcil
d’aplicar, i és treballar conjuntament amb els sectors implicats,
una definició clara dels objectius que volem assolir i sobretot
optimitzar els recursos i després, evidentment, avaluar els
resultats.

Aquests pressuposts, que com tot sabeu estan emmarcats
dins un context de crisi mundial i que per tant també afecta les
Illes Balears, però també un mal finançament d’aquesta
comunitat autònoma, i per tant això ens ha de dur més que mai
a l’optimització dels recursos de què disposam, com ja he dit
abans. No vull oblidar, però, en cap moment, que mentre
aquesta sigui la comunitat autònoma més castigada fiscalment
existiran necessitats sense cobrir, i parl no només de la
conselleria sinó de caràcter general, i per això volem seguir
reivindicant a cada oportunitat que se’ns presenti que el Govern
estatal faci justícia amb els ciutadans de Balears i amb els
doblers que ens pertoquen. 

Per altra banda vull destacar la importància de l’acció
d’aquesta conselleria dins el context econòmic actual a causa de
la important incidència de la indústria i del comerç dins el
mercat de treball i dins el context socioeconòmic que ens ha de
dur forçosament a una diversificació efectiva de l’economia
d’aquesta comunitat autònoma. També l’estalvi energètic i el
foment de les energies renovables és una peça clau a
desenvolupar en un món que ens du a una crisi energètica
global.

Si vos pareix bé aniré per parts i començarem per la gestió
que es realitzarà a la Direcció General de Fons Europeus, que
com tots sabeu gestiona els recursos provinents del fons europea
de desenvolupament regional. Aquesta nova direcció general,
creada amb l’entrada del nou equip de Govern l’any 2007, ha
estat una peça clau en la bona gestió i execució d’importants
projectes, molts d’ells que ja han culminat i dels quals ja poden
gaudir tots els ciutadans. Després del tancament del programa
FEDER 2000-2006 tenim el repte del nou període 2007-2013,
on s’espera poder incrementar la disposició d’aquest fons. El
pressupost d’aquest departament serà de quasi 3 milions d’euros
per poder continuar potenciant aquesta bona gestió que està
realitzant aquesta direcció general, i que ha demostrat en poc
temps que era un òrgan molt necessari que ens està portant
beneficis i molt bons fruits.
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Quant al Centre Balears Europa, entitat dependent d’aquesta
direcció general de Fons Europeus, portarà a terme funcions
durant l’any 2009 com són la Diada de les Illes Balears a
BrusselAles els propers dia 18 i 19 de febrer i que vos farem
arribar informació puntual i exhaustiva; també l’assessorament
jurídic als ajuntaments de les Illes Balears sobre la implantació
de la directiva de serveis, i també la posada en marxa de més de
30 punts d’informació europea. Ja s’han signat convenis amb la
Federació de Municipis per tal d’anar el més aviat possible i per
tal que aquesta feina tiri endavant a ple rendiment al llarg del
2009. Per dur a terme aquestes i altres tasques comptarà amb un
pressupost total de més de 2,7 milions d’euros.

Quant a la Direcció General de Promoció Industrial,
comptarà aquest any amb un pressupost total de més de 17,5
milions d’euros, dels quals 4,46 es disposen en el capítol 4, que
és per a promoció de l’IDI i del CDEIB, i quasi 12 milions al
capítol 7, de transferències de capital. La línia de treball
d’aquesta direcció general serà la de mantenir una línia
continuista quant al que hem fet en el 2008, tenint en compte
que ja tenim importants iniciatives, com és la posada en marxa
del Pla estratègic de la indústria, basat en una anàlisi en
profunditat dels sectors i de totes les empreses concretes, illa
per illa, per tal d’ajustar al màxim propostes de futur que siguin
útils per a aquests sectors. També es donarà un fort impuls a la
creació d’un servei de promoció exterior a l’elaboració d’un pla
d’internacionalització. Juntament amb l’IDI, això creim
nosaltres que és importantíssim per a les empreses de les Illes
Balears, i per tant estam fent una feina molt concreta, juntament
amb l’IDI, que s’està elaborant la creació d’un servei
d’internacionalització que tendrà diverses funcions, i entre
d’altres coses volem comptar, i per això estam posant en marxa
convenis amb l’ICEX, que com sabeu és l’Institut de Comerç
Exterior, i amb el COPCA de Catalunya, per augmentar en
quantitat i qualitat la presència de les nostres empreses a
l’estranger. Tenim clar que hi ha infraestructures que ja estan
muntades i que nosaltres en podem treure un benefici, davant la
falta de doblers per poder muntar les nostres pròpies
infraestructures.

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
comptarà amb més de 7 milions d’euros. L’IDI pretén convertir-
se en una autèntica agència de desenvolupament regional, i
entre d’altres coses dins el 2009 pretén posar en marxa el Pla
estratègic de suport a la PIME de les Illes, per donar resposta en
serveis a aquest sector en un entorn econòmic que, com tots
sabem i desgraciadament, no és molt favorable. També se
continuarà fent feina en l’impuls i la creació d’empreses
industrials i la posada en marxa de línies d’ajuda estratègiques,
i la colAlaboració amb les empreses del sector, associacions
empresarials i cambres de comerç, un altre òrgan molt important
de cara a la promoció exterior.

Pel que fa a la Direcció General de Comerç, comptarà amb
més de 14 milions d’euros per fer front als importants reptes que
ens plantegen l’adaptació obligada a la directiva europea de
serveis i la crisi que també afecta el sector, i que en som
perfectament conscients. Per aquest motiu des de la conselleria
s’està fent feina per adaptar aquesta normativa de tal manera
que el fruit d’aquesta feina sigui precisament l’afavoriment del
comerç urbà i de proximitat; i paralAlelament a aquesta
modificació i com a conseqüència de les modificacions
previstes a la Llei de comerç, serà necessària, i ho farem, la

creació de l’òrgan autonòmic de al defensa de la competència;
aqueix òrgan està previst que dins el primer semestre del 2009
entri en vigor el decret de creació d’aquest servei de defensa de
la competència com a passa prèvia per a la creació de l’òrgan
autonòmic de defensa de la competència.

A més durant aquest any vull manifestar aquí, en aquesta
sala, que s’han donat ajudes al sector comerç per valor de més
de 6,5 milions d’euros, que han provocat una inversió induïda
de quasi 24 milions, a més de treure una línia de subvencions al
sector del comerç, la indústria i els serveis sobre interessos de
préstecs circulants d’1 a 5 anys amb un tipus d’interès Euribor
+0,5, on nosaltres, des de la conselleria, subvencionarem un
punt, quedant l’interès que pagaran les empreses, gràcies a
aquest ajuda de la subvenció d’un punt, Euribor -0,5. Aquesta
ha estat una mesura que ja hem anunciat i que ha estat molt ben
acollida per tots els sectors. En aquest sentit des d’aquesta
conselleria continuarem fent feina de cara al 2009 amb aquesta
política de suport i coordinació amb el sector el comerç, per tal
de fer front a les necessitats existents i a les emergents que
poden sortir arrel de la crisi econòmica, i que juntament amb el
sector ja estam analitzant i controlant.

Quant a fires, s’ha donat un impuls important a les fires
professionals, hem incrementat visitants en algunes d’elles i
hem reduït despeses, i això és important, aquesta reducció de
despeses jo crec que s’ha de recalcar perquè en cap moment no
han baixat les prestacions i els serveis que hem donat durant les
fires, ja siguin les pròpies de Fires i Congressos com les que
hem duit a terme a l’exterior. Cap a l’any 2009 es té previst
continuar impulsant fires de gran importància com és Baleart,
com és la fira nàutica, Hàbitat, etc., a més d’impulsar noves
fires com és Alimentària i Expomed, maquinària i mobiliari
d’hostaleria; aquesta fira es va anunciar en el pressupost de
l’any passat que es duria a terme durant el mes de novembre,
però precisament el sector ha demanat que la millor època de
l’any era devers el març, perquè és un dels mesos previs a
l’obertura dels hotels; així ho han manifestat i així ho tenim
previst. En general tenim previstes 18 actuacions a Mallorca i
17 a Menorca, a més de colAlaborar amb recursos humans i
materials en el recinte firal d’Eivissa. També vull manifestar en
aquest apartat que s’ha posat en marxa la fira Balearic Trends,
orientada i dirigida al sector de la moda; va ser una acció que va
sorgir precisament de les propostes i de les demandes del sector
i, bé, l’èxit va ser raonablement important.

L’objectiu bàsic, per tant, de la conselleria i de Fires serà
convertir-se en una veritable llotja de comerç i de foment i
impuls de l’economia de les nostres illes. Per aquest motiu es
pretén continuar posant les bases perquè l’any 2009 les
activitats de caire més professional i econòmic s’imposin a les
festives i lúdiques, sense abandonar aquestes, evidentment. El
proper 2009 comptarà amb un pressupost de més de 8 milions
d’euros per dur a terme tot el que vos acab de citar.
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Quant a la Direcció General d’Energia, per la seva part
gestionarà més de 9 milions d’euros que aniran destinats
principalment a la rehabilitació de centres industrials i terrenys
contaminats; a la planificació, l’ordenació i el desenvolupament
energètic i al foment de l’ús de les energies renovables i estalvi
energètic. Cal destacar la feina que s’està realitzant per tal
d’aconseguir uns òptims planificació, ordenació i
desenvolupament del sector energètic de les Illes Balears. L’any
2009, com tots sabeu, serà l’any de l’arribada del gasoducte, per
tant ens movem dins les dates que estaven previstes des d’un
principi, i la qual cosa ens permetrà impulsar cogeneracions i a
fer un esforç i un treball intens quant a la planificació energètica
global de les Illes. També es continuarà treballant intensament
en la implantació d’energies renovables; vull destacar que en un
any hem passat de 0 a 50 megavats pel que fa a energies
renovables de plaques solars, solar tèrmica i solar fotovoltaica.
Per tant el que volem és regular el sector, som conscients que és
una assignatura que tenim pendent, que ja hauria d’estar feta,
però en pro de l’enteniment amb altres institucions hem entès
que era millor demorar-ho i que quan sortís hi hagués un
consens, per a nosaltres el consens és fonamental. 

I també volem modificar el Pla director perquè prevegi la
participació significativa de renovables dins el marc de la
generació de les Illes Balears. Ja hem posat en marxa un
concurs per tal de tirar endavant un estudi seriós per tal
d’establir el potencial de renovables que hi ha a la xarxa actual
de Balears; vull dir que tenim una xarxa i per tant hem de saber
el que es pot injectar a aquesta xarxa, i necessita una
planificació prèvia. Aquest estudi ja està en marxa i aviat
començarem a tenir resultats. 

Una altra cosa de la qual sempre hem estat conscients i crec
que ho hem demostrat és de la necessitat que té l’Administració
de ser més accessible i propera als ciutadans. Per això
continuarem potenciant els tràmits telemàtics de la Direcció
General d’Indústria. Vol volia donar una dada perquè jo crec
que és una bona notícia, i és que en el 2008 els tràmits
telemàtics s’han incrementat un 232% respecte del 2007; vol dir
que la gent ho veu com una eina útil i està disposada a utilitzar-
la, i de fet l’està començant a utilitzar. A més a més aquest
departament s’ha compromès, i això sí que és un compromís de
legislatura, és un compromís d’aquesta consellera i és un
compromís de la direcció general, dur a terme una necessària
inspecció de totes les pedreres existents a les nostres illes,
absolutament de totes, per tal de tenir un coneixement real de la
situació del sector. Volem fer una radiografia pedrera per
pedrera per saber quins tràmits els falten, si és que els en falten,
per completar el pla director sectorial, perquè entenem que és un
sector que es mou una mica enmig d’una inseguretat jurídica,
els tràmits són molt lents i per tant s’ha d’agilitar, i també a la
gent que no compleixi la llei i amb el que està establert, se li ha
de pegar una bona estirada d’orelles, i si s’ha de tancar qualque
pedrera no tendrem cap problema per fer-ho. Per això ja tenim
en marxa des de fa més d’un mes un projecte d’inversió on es
muntarà un equip amb tres persones dedicades exclusivament a
aquesta tasca; a l’equip concretament hi haurà una persona que
es dediqui exclusivament a la feina de camp, hi haurà una
persona, un jurista, i hi haurà un administratiu per tal de
començar a fer aqueixes radiografies pedrera per pedrera, que
cada empresari sàpiga exactament en quina situació es troba i
ajudar el sector. No és una mesura que vagi en contra del sector,
ja que el consideram estratègic, però sí que s’ha de

compatibilitzar aquesta activitat amb la cura i el respecte al
medi ambient i a la normativa establerta.

Jo, per part meva, crec que aquestes són les grans línies que
es duran a terme amb aquests pressuposts, ja dic un
avantprojecte, i en tot cas esper les vostres intervencions. Com
he dit al principi no tenim cap inconvenient a aportar o a
incloure totes les vostres aportacions, i per tant, gràcies fins aquí
i a la pròxima intervenció vos contestaré a tot el que em
demaneu, el que sàpiga i el que no, ho consultaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per 45 minuts si els portaveus ho consideren. Podem
continuar? Per part de tots. Molt bé.

Per tal de formular preguntes o observacions començaríem
pel Grup Parlamentari Mixt, en el qual intervendran els dos. Per
tant té la paraula per un temps de cinc minuts el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot donar la benvinguda a la
consellera i al seu equip, i per començar un poc a analitzar en
general els pressupostos d’enguany, jo crec que sempre que es
presenten uns pressupostos s’ha de fer un llistat o una mica de
resum de com han anat els pressuposts que ens varen presentar
l’any passat. Per tant, jo començaré per aquí.

A mi m’agradaria saber, Sra. Consellera, vostè ha dit que ha
donat molts bons fruits la Direcció General de Fons Europeus,
l’any passat tenia un pressupost de 3.100.000 euros, enguany en
té una mica menys. I m’agradaria que ens expliqués aquests
bons fruits en què han consistit. Jo crec que és important saber
la direcció general nova que vostè va crear quins fruits ha donat
durant un any.

També m’agradaria saber, Sra. Consellera, l’any 2008 tenia
vostè 4.800.000 euros per crear i millorar àrees comercials,
m’agradaria saber on s’han invertit aquests sous.

I en el tema d’energies renovables, energies alternatives, va
dir que posaria plaques solars damunt centres educatius.
M’agradaria saber exactament on s’han posat aquestes plaques
solars i com està a dia d’avui la redacció del Pla estratègic
d’indústria. Vostè el novembre del 2007 ens va dir que enguany
s’engegaria aquest pla i es crearia el Consell Assessor
d’Indústria. M’agradaria saber a dia d’avui com està aquest
tema.
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I també m’agradaria saber l’IDI, que tenia un pressupost de
6.800.000 euros, que és un pressupost considerable, per fer naus
industrials, a l’illa d’Eivissa n’hi havia alguna prevista, quantes
n’ha fet i on. Jo li deman aquestes preguntes prèvies per veure
el grau d’execució del pressupost que ens va presentar l’any
passat i veure com està.

Igualment també vostè va destinar una partida molt
important de fons europeus al soterrament de contenidors a
Formentera. M’agradaria saber com està l’execució a dia d’avui
i si s’ha fet efectiva l’ajuda europea a aquest pagament.

Ja passant a l’any 2009, a la pàgina 799 vostè posa que farà
un nou pla director d’energies renovables. M’agradaria saber
quines seran les línies mestres i quin serà el guió d’aquest pla
director d’energies renovables, i si hem d’esperar que aquest pla
director estigui aprovat i en vigor per poder fer feina en energies
renovables o enguany ja en farà alguna i on. Vostè a la memòria
posa que farà aquest nou pla director d’energies renovables. Per
tant, la meva següent pregunta és si s’haurà d’esperar que el pla
estigui en vigor o enguany ja començarem a posar energies
renovables, on?, de quin tipus?, i quin pressupost serà el destinat
per a aquesta feina?

També m’agradaria, Sra. Consellera, que ens expliqués un
poc les inversions concretes per a cada illa, infraestructures,
naus, recintes firals per illes, què té pensat vostè executar per a
l’any 2009? I si té pensada alguna línia, hi ha moltíssimes
demandes, ja li ho vaig demanar l’any passat, quant a
soterrament de les línies elèctriques segons el Pla energètic, les
de mitja tensió i les de mitja tensió que no són de distribució, les
de baixa tensió és obligat que vagin soterrades. Per tant,
m’agradaria saber si té alguna línia concreta per al soterrament
de les línies elèctriques. És una demanda de molts de particulars
que jo crec que mai no perd vigor.

I dos darrers temes importants. Vostè ho ha comentat,
l’anterior legislatura es va fer un esforç molt important per dur
el gasoducte a Eivissa i a Mallorca. M’agradaria saber si s’ha
plantejat el seu equip i vostè mateixa el tema del gasoducte cap
a l’illa de Formentera. Ara mateix la situació és bastant dolenta,
la companyia subministradora de gas ja no instalAla més dipòsits
de GLP a Formentera. Per tant, ara mateix en el tema de gas
només hi ha una opció que són les típiques bombones. Per tant,
m’agradaria saber si vostè s’ha plantejat, evidentment no és per
a enguany, ni molt manco, però revisar o intentar completar la
bona feina que es va fer en aquest aspecte durant la legislatura
passada.

I un darrer tema que li coment, vostè ho ha introduït,
m’agradaria saber si la feina que vostè ha començat amb l’equip
de tres persones per fer una radiografia detallada de les
pedreres, si és per completar l’annex 2, si és per completar o per
llevar pedreres d’aquest annex o per què és; o si la pedrera que
no es pugui adaptar, que li falti alguna tramitació es tancarà, si
se li donarà un termini per regularitzar-se, si alguna que no té la
fiança al dia, li exigirà fiança després de funcionar tants d’anys,
...; si ens pot explicar un poc com funcionarà aquest tema.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Ara té la paraula la Sra. Marí
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hble. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, en primer lloc donar-vos les gràcies per la
vostra presència davant d’aquesta Comissió d’Hisenda per
exposar el projecte de pressupost que tenim per a l’any 2009. En
veritat coincidim amb vós que és un pressupost auster i que
seria fins i tot un pressupost preocupant per la seva quantia si no
féssim una contextualització, una contextualització en el sentit
que estam en temps de crisi i que també partim d’un
finançament molt deficitari. Per tant, entenem que en aquests
moments es fa allò que es pot amb el poc que tenim.

Ja passant a algun punt més concret, un dels objectius que
apareix a la vostra memòria i que també heu esmentat, és
l’adaptació de la Llei de comerç de la Directiva de béns i
serveis. Hi haurà alguna partida per a aquest desplegament
legal? Com no deveu desconèixer, hi ha en aquests moments
dins la societat un cert interès, una certa pressa perquè aquesta
nova adaptació de la Llei de comerç sigui el més aviat possible.
Tenim els informes de la PIME que ho demanen. I clar, aquesta
diputada pensa que seria interessant l’adaptació de la Llei de
comerç a la Directiva de béns i serveis i que sortís abans que no
surti la de Madrid, entre altres coses per allò que fa referència
als metres de les grans superfícies comercials.

També al voltant de l’adaptació de la Directiva de béns i
serveis, han aparegut notícies en els mitjans de comunicació i
també vós hi heu fet referència, ens heu confirmat que a càrrec
del Centre Balears a Europa hi haurà aquest assessorament legal
als ajuntaments per tal d’adaptar o implementar aquesta
directiva. Clar, entenem aquí que des d’una perspectiva de
proximitat aquest assessorament s’hauria de portar a terme a
cadascuna de les illes, vull dir apropar el màxim possible
sempre la informació a allò que són les illes i fins i tot els
municipis. Per tant, si després ens poguéssiu ampliar una mica
més aquesta informació us ho agrairia.

També un altre punt dins la Direcció General de Fons
Europeus, ja ho heu esmentat i també ho ha esmentat el diputat
d’AIPF. Enguany s’han pogut dur a terme un seguit
d’inversions, de les quals us felicitam, tant Eivissa com
Formentera se n’han vist beneficiades, tenim el Centre
d’Artesania de Formentera, tenim la Plaça d’Artesania de la
Marina d’Eivissa i també tenim el Centre de Sa Capelleta. Tot
això són inversions que s’han dut a terme a través d’aquests
fons i, per tant, n'estam molt contents. Però la pregunta seria,
dins aquest pla de despeses elegibles i actuacions fins a l’any
2013, exactament podríeu explicar una mica el nivell de
territorialització com quedaria aquest nou pla?

Dins la Direcció General de Promoció Industrial apareix
també que un dels objectius és posar en funcionament un servei
d’internacionalització i de promoció de les empreses de les Illes
Balears. Crec que és una molt bona idea i que es va en la millor
de les direccions. Però (...) una qüestió, hi ha un nivell molt més
concret. D’aquesta mateixa direcció general, ens interessaria
saber dins el programa 723A si hi ha prevista alguna partida per
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tal de facilitar l'ajuda a promocionar el sector del disseny i de la
moda d’Eivissa.

Dins l’altra direcció general, la Direcció General d’Energia
amb aquest pressupost de prop de 9 milions i busques d’euros,
s’està treballant, també us n’han parlat, d’un nou pla director
que prevegi la promoció de les energies renovables. Voldríem
saber si dins aquesta nova planificació es durà a terme un estudi,
una planificació de les energies alternatives a l’illa d’Eivissa. És
una reivindicació que també es fa des del Consell Insular
d’Eivissa.

Dins la Direcció General de Comerç, també n’ha parlat el
diputat que m’ha precedit, ens agradaria que ens poguéssiu
ampliar una mica les ajudes per a la millora de les àrees
comercials per als ajuntaments i quin impacte de pressupost
tendrà aquest projecte també a les illes d’Eivissa i Formentera.

Ja per acabar, una qüestió més. Dins les empreses vinculades
a Fires i Congressos hi ha referències dins aquesta àrea en tot
allò que són per a Mallorca i per a Menorca. Jo no sé de quina
manera es pensa incorporar les illes d’Eivissa i Formentera dins
aquesta àrea de Fires i Congressos.

I res més. Si després hi ha algun altre punt sobre el qual
hàgim de demanar més aclariments ja ho farem en el torn de
rèplica. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la presència
tant de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, com del seu
equip en aquesta cambra per tal de tractar aquesta
compareixença dels pressuposts per al 2009. Efectivament,
coincidim amb la consellera que el 2009 es presenta com un any
complicat, un any molt difícil, amb una crisi econòmica que
alguns experts diuen que encara no ha tocat fons i que els
primers mesos del 2009 poden ser molt complicats. I coincidim
totalment amb la consellera que a les Illes Balears el mal
finançament que patim i que encara no està solucionat, malgrat
els compromisos verbals del Govern d’Espanya, compliquen
encara més aquesta situació i ens obliguen lògicament amb els
recursos de què disposam a optimitzar-los.

Per tant, a partir d’aquí aquest pressupost que nosaltres hem
analitzat, veim que és un pressupost que efectivament té una
contenció quant a la despesa, en la línia efectivament de les
necessitats de la crisi econòmica, però que obliga la conselleria
a dur a terme un seguit d’accions molt importants perquè
aquests sectors, indústria, comerç, disseny, la moda, el calçat,
el moble, en definitiva el sector serveis lligats al comerç, són
uns sectors molt dinàmics, uns sectors que a les Illes Balears
tenen molta d’importància, molta ocupació. Per tant, en
definitiva són uns sectors que han de ser mimat i han de tenir,
per tant, una atenció molt acurada per part del Govern de les

Illes Balears. En aquest sentit destacaria aquesta línia de crèdits
que s’ha desplegat en el sector, crec que ha estat una gran
iniciativa. I pensam que van en la línia de prendre mesures per
tal de palAliar l’actual crisi econòmica.

Demanaria també, com han fet els anteriors intervinents,
respecte del tema de la Directiva de serveis. No dubtam, així ja
ho ha manifestat la consellera de Comerç, de quines són els
intencions del Govern de les Illes Balears respecte de la
translació de la Directiva de serveis, tenint en compte, per tant,
aquest model de comerç urbà i de proximitat. Aquesta directiva
que presenta un marcat caràcter liberalitzador, reconvertir-lo en
una oportunitat, però les informacions que ens arriben per part
de les intencions del Govern de l’Estat anirien en una línia que
probablement seria contraproduent si s’apliqués tal i com s’està
comentant que es podria aplicar aquesta directiva a nivell de les
Illes Balears. Per tant, ens preocupa aquesta situació, ens
preocupen aquestes intencions liberalitzadores que pot tenir
Madrid sobre aquesta qüestió, sense tenir en compte la
idiosincràsia d’unes illes com les nostres, del nostre model
econòmic i del nostre model territorial. En aquest sentit
demanaria a la conselleria que estigués molt atenta en aquesta
qüestió i lògicament, si fos necessari, plantàs cara a Madrid
sobre aquesta qüestió, i lògicament tiràs endavant la nostra
pròpia normativa, com és el compromís de la conselleria.

També destacaria els projectes que s’han fet mitjançant els
fons europeus, crec que són projectes que han dinamitzat
determinats municipis i aquesta línia, per tant, que es vol
continuar a partir de l’any que ve és una línia important perquè
són projectes, almanco els que nosaltres coneixem, molt
interessants i que poden donar fruits importants.

I per acabar un esment al tema d’energia. Efectivament, des
del nostre grup apostam per les energies renovables, per tot allò
que sigui foment de l’estalvi energètic, i compartim la necessitat
que ha expressat la Sra. Consellera de regular el sector amb
consens, consens de totes les administracions implicades perquè
tots sabem que determinats projectes de vegades tenen algunes
polèmiques afegides per possibles impactes paisatgístics i, per
tant, creim que el més important és arribar a consensos en
aquest sentit amb les diverses administracions implicades. Però
així i tot, encoratjam la conselleria a no aturar-se, de fet valoram
molt positivament la dada que ens ha donat la consellera
d’aquest increment de la implantació d’energies renovables fins
als 50 megavats que s’ha aconseguit per a enguany.

En definitiva, encoratjam la conselleria a continuar fent
aquesta tasca per a un sector tan important, per a la nostra
economia, jo crec que són els sectors productius que hem de
llançar. Hem sentit parlar molt darrerament de refer el model
econòmic de les Illes Balears i bona part dels sectors que toca
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia han de ser
l’avantguarda d’aquest nou model econòmic que volem
implantar a les Illes Balears.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria donar la
benvinguda a la Sra. Consellera i al seu equip i agrair-li la seva
presència avui aquí. Vagi per endavant, Sra. Consellera, el
suport del meu grup per al pressupost de l’any 2009 que avui
ens ha vingut a explicar. Un pressupost de 55 milions d’euros
que consolida un projecte iniciat l’any passat i que té molt en
compte el moment en què ens trobam, un moment en què la
situació econòmica imposa austeritat i realisme, a la vegada que
la valentia necessària per impulsar dos sectors pilars d’aquesta
societat, com són indústria i comerç. I li vull dir que m’ha
agradat molt l’expressió que ha utilitzat de la congelació del
pressupost, tot i que havia d’augmentat d’una manera important
l’any anterior, no significaria cap paràlisi en l’activitat
d’aquesta conselleria. I voldria fer una reflexió que si alguna
cosa caracteritza aquest govern, del qual vostè forma part, és
aquesta capacitat que tenen d’optimitzar els recursos.

Estam d’acord en dos dels grans reptes que ha anomenat la
consellera, un des de la Direcció General de Comerç, la
modificació de la Llei de Comerç per adaptar-la a la Directiva
europea. I des de la Direcció General de Promoció Industrial
l’elaboració del Pla d’indústria de la nostra comunitat. 

Consideram important també la gestió que es durà a terme
des de la Direcció General de Fons Europeus en relació amb els
fons FEDER, fixant un seguit de prioritats dins un programa
que ha d’arribar fins a l’any 2013, a l’espera que es puguin
millorar any rere any els fons disponibles. I sí que ens
interessaria conèixer una mica la distribució percentual per illes
d’aquests fons que esperem que vagin millorant, tal com he dit.

També consideram adequades les prioritats que ens explica,
es fixen des de la Direcció General d’Energia, especialment en
tot allò que es refereix al foment de l’eficiència energètica i de
les energies renovables i per suposat, a la posada en marxa del
gasoducte en una primera fase i sempre d’acord amb el
calendari que hi havia prefixat.

Pel que fa a la Direcció General d’Indústria trobam
imprescindible l’impuls continuat que ens ha anunciat a la
presentació telemàtica de documents, imprescindible com dic
dins una societat informatitzada com l’actual.

També ens sembla important la promoció exterior i la
potenciació de l’IDI que ha descrit com una agència de
desenvolupament industrial, dins de les característiques
específiques de cada illa. Hem escoltat amb satisfacció que
s’ordenarà definitivament el sector de pedreres, regularitzant les
explotacions i incrementant les inspeccions, sempre tenint molt
en compte la política mediambiental.

I pel que fa a l’empresa pública Fires i Congressos, amb un
pressupost estable, però amb una reducció de despesa sempre en
línia amb el tarannà d’aquest govern i en la línia d’austeritat de
què parlàvem abans, agraint l’ample calendari d’esdeveniments,
fent especial esment al caràcter transversal d’algunes. Jo voldria
posar com a exemple, m’he mirat tot el calendari, una fira de
formació professional que hi ha prevista a Mallorca a principis
de gener i que consideram un aspecte molt necessari en aquests
moments en què el nostre govern, el Govern del qual vostè
forma part està bolcat en aquest tema de formació i d’ocupació.

En resum, Sra. Consellera, acab tal com he començant,
manifestant el suport del Grup Socialista als pressuposts que ens
ha vingut a presentar i animar-la a continuar amb aquest tarannà
que la caracteritza de diàleg constant i consens amb el sector i
amb tot el teixit social d’aquestes Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per part del Grup Parlamentari
Popular té finalment la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cardona per
un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies Sra. Presidenta. Bé, com és pràctica de
cortesia a la casa, hem de donar la benvinguda a la Sra.
Consellera i als alts càrrecs de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia que vénen per explicar no l’avantprojecte de
llei, sinó el projecte de llei, és a dir, avantprojecte és el text de
pressupostos abans de ser aprovat pel Consell de Govern, quan
el Consell de Govern aprova aquest avantprojecte es converteix,
quan entra al Parlament, en projecte de llei. 

Dit això, a més, com és molt natural agraesc les paraules de
la Sra. Consellera, dient que està oberta a tot tipus de propostes,
és evident que les propostes s’han de traduir o s’han de
formalitzar a través de les corresponents esmenes i li assegur
que el Grup Popular es compromet a presentar-li aquestes
propostes a través -com dic- de les esmenes que esper que ja
que estan oberts a aquest tipus de discussió, idò que puguem
incorporar el màxim possible.

Parlava la Sra. Consellera que són uns pressupostos que bé,
que es fan conscients de la situació econòmica de crisi mundial
que vivim. Reconec la importància i si em permeten la broma de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, ja sé que no
canviaran la crisi mundial, ja sé que no influiran en això, però
sí poden influir d’una manera important en l’economia de les
Illes Balears. A partir d’aquí m’he de mostrar respectuosament
crític amb aquests pressupostos. És cert i ho hem reconegut tots
que el finançament autonòmic no és l’adequat, no és bo, és cert
que en les balances fiscal som la comunitat que estam pitjor,
però això ha estat tota la vida, és a dir, no ha passat l’any 2008
cap al 2009, ha estat sempre i per tant, aquesta mateixa
dificultat, la hem tengut absolutament totes les persones que
hem tengut la responsabilitat de dirigir la Conselleria de
Comerç, igual que totes les persones que han dirigit el Govern
o que han dirigit la Conselleria d’Hisenda, que al final és la que
reparteix les previsions pressupostàries. 
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El fet és, però, Sra. Consellera, i a mi això és el que em
preocupa, que en una situació en la qual el creixement de
l’economia a Balears ha passat d’un 3% el 2007, que va ser el
darrer any de l’anterior conselleria, a 1,5 enguany, és a dir, hem
baixat la meitat, i que a una comunitat on es preveu també que
l’any 2009 seguim baixant d’aquest 1,5, que es parli que el
sector serveis baixarà i que creixerà menys d’un 1,2%, que es
parli que a la construcció que ara ja tenim un creixement negatiu
de menys 0,5, és a dir, que hem perdut mig punt, anam per
davall, es passi a perdre, a baixar o a perdre un 2%, em
preocupa que al sector industrial també es baixi d’un 0,9
enguany, es prevegi un creixement que sigui d’un 0,5 l’any que
ve i que ja es tengui clar també que l’activitat manufacturera
estigui d’una manera, ja no diré de pressió, però sí baixant, em
preocupa que el pressupost no s’hagi mogut ni el més mínim.
Tenim exactament el mateix pressupost que l’any passat, però
no comptam... és a dir, crecimiento cero, bé, però no comptam
que hi ha hagut una inflació, la inflació de l’any 2008 superarà
el 4%, vol dir que hem perdut més del 4% d’aquests pressuposts
des del punt de vista de l’economia real, de sous que percebran
els empresaris de les Illes Balears. Aquesta és una realitat
palpable. I això és preocupant, és molt preocupant. 

Els pressupostos, realment, els pressupostos de la conselleria
baixaran, respecte del 2008, més d’un 4%, si a més tenim en
compta que el pressupost de la conselleria dins el global dels
pressupostos de la comunitat autònoma representa un 1,55%, el
total de la comunitat autònoma, i que l’any 2008 representava
un 1,65%, vol dir que a més ha perdut pes el pressupost de la
Conselleria de Comerç dins el total del pressupost de la
comunitat autònoma i això encara és molt més negatiu. Encara
és molt més negatiu i això és encara molt més preocupant i els
diré per què. Quan hem sentit parlar, l’any passat no hi havia
crisi, la Sra. Consellera deia que era catastrofista, enguany hi ha
crisi, ja no dec ser catastrofista, però el fet és que el Govern
s’havia compromès que hi hauria inversió pública d’una manera
important i veim que la Conselleria d’Obres Públiques baixa un
33%, però és que resulta que a aquesta comunitat, en aquest
país, el sector privat, l’economia privada pesa quasi un 70%. 

Per tant, és lògic pensar que, a més d’aquest esforç en
inversió pública que no es tradueix molt en el pressupost, però
que aquesta ajuda pública a l’inversió que s’havia de fer, també
anàs acompanyada d’un esforç important per part de les
conselleries i que es traduís en pressupost... Estic demanant més
pressupost per a vostè, Sr. Consellera, en definitiva. Estic
demanant més pressupost, és a dir, vull dir amb això que és clar,
si les conselleries com és Comerç i Indústria que al final és la
que lidera tot el sector privat, com és Agricultura o com són
altres conselleries que incideixen dalt l’activitat empresarial de
les Illes Balears, si no tenen un pressupost com déu mana, si em
deixen utilitzar una expressió colAloquial, si no tenen un
pressupost important no poden fer la seva feina. I avui veim que
no només no li han donat, a vostè Sra. Consellera, els
instruments necessaris per poder fer aquesta feina, sinó que els
hi han llevat, baixa un 4% respecte de l’any passat i a més perd
pes dins els mateixos pressupostos perquè els pressupostos de
la comunitat autònoma de l’any 2009 han crescut respecte de
l’any 2008 i a vostè no li ha tocat res, per tant, ha baixat el seu
propi pes.

Això crec que és ja motiu suficient perquè el conseller
d’Hisenda es replantegi la tramitació d’aquests pressupostos.
Crec que és motiu suficient per tornar, per a la devolució dels
pressupostos. No pot ser que les conselleries que han d’ajudar
i han de liderar la recuperació econòmica del sector privat no
tenguin un creixement important i adequat a les necessitats
d’aquesta situació crítica, que és cert que és mundial, crítica en
la qual es troben avui dia els sectors econòmics de les Illes
Balears. No pot ser. Crec que és una tremenda injustícia que es
fa no només a la conselleria, sinó a tots els sectors privats de les
Illes Balears.

Hi ha una qüestió i ja passarem a algunes preguntes sobre
aquest pressupost, la veritat per a mi escàs des del punt de vista
que li he explicat, començaria pels ingressos. Hi ha una qüestió
que em té sorprès, bé, augmentam 2.700 euros respecte a l’any
passat en llicències de grans establiments comercials. Dic això
perquè ho vull lligar amb la famosa ja directiva de serveis.
Primer, encara hi ha la llei de moratòria en vigor, l’any passat
varen cobrar alguna taxa? O més ben dit, enguany, l’any 2008,
han cobrat alguna taxa? Vol dir si s’han donat llicències havent-
hi moratòria? I l’any que ve quan encara no tenim la llei
aprovada, ni tan sols presentada al Parlament, recordarà la Sra.
Consellera que en una interpelAlació que vàrem tractar al Ple es
va comprometre que abans de l’estiu hi hauria el projecte de llei
al Parlament, he de dir en honor de la Sra. Consellera que va dir
abans de l’estiu, no va dir de quin estiu. No va dir de quin estiu,
però va dir abans de l’estiu tendran vostès el projecte de llei al
Parlament. El projecte de llei, no el tenim. 

I és clar, preveure unes taxes que surten de la Llei de
comerç, diguem ara vigent, allà on resulta que la Directiva
Bolkestein està condicionant precisament aquest tipus de taxes,
és com a mínim de perillosa legalitat i ho vull dir d’una manera
molt suau perquè no vull dir que sigui ilAlegal, però sí que sap
que està estrictament condicionat l’imposició d’aquest tipus de
taxes. Per tant, hem de saber si ho feim bé o no, però és que a
més, Sra. Consellera, recordarà vostè d’aquella interpelAlació
que jo li deia que tenia molta por que Madrid se’ns avançàs i
alguns portaveus d’alguns grups que avui ja no són grup, varen
dir que just semblava això una carrera i que no havia ser una
carrera, que espiguéssim tranquils i que no tenguéssim pressa.
El fet és que Madrid se’ns ha avançat, i molt, i molt. 

Madrid estableix unes superfícies mínimes per qualificar
grans superfícies de 2.500 metres quadrats, jo coincidesc amb
la portaveu del Grup Mixt, la Sra. Marí, i amb el portaveu del
BLOC que perjudiquen claríssimament aquesta comunitat. Vull
recordar el compromís, no fet a aquest parlament, però sí davant
sectors empresarials, de la consellera que el límit a Mallorca
serien 700 metres, a Menorca i a Eivissa 400 i a Formentera, si
mal no ho recordo, de 200. Com ho podem arreglar? Perquè
aquesta llei serà, la llei nacional, llei bàsica. Com ho podem
arreglar si no ens hem avançat a ells? Perquè ara ens tocarà a
nosaltres impugnar. No puc entendre que essent del mateix
color polític el Govern de les Illes Balears i el de Madrid, no
s’hagi tengut en compte el fet insular. No puc entendre que ens
trobem en una situació realment de risc i de perill per part de la
comunitat autònoma, del comerç de la comunitat autònoma.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta, acabaré. Després, hi ha una qüestió
també que, quan parla del programa... o sigui, Direcció General
de Promoció Industrial, comenta que passarà la promoció
exterior a l’IDI, em sembla bé, això són decisions internes i de
gestió interna a la qual no he d’entrar, però sí li vull recordar
una cosa, es dóna com a novetat que es firmaran convenis amb
el COPCA, amb l’IVEX i amb l’ICEX i fa més de 10 anys que
aquests convenis estan firmats. Fa més de 10 anys que aquests
convenis estan firmats i s’obliden d’un organisme, que és
Infomurcia, que té 14 oficines a l’exterior. És a dir, novetat, el
que es diu novetat, bé. M’agradaria saber, quan parlen que
l’objectiu és prioritzar la creació de noves indústries, a quina es
refereixen i si no és més important donada la situació en què ens
trobam mantenir les que tenim. 

Després, ja en Energia -i acab Sra. Presidenta-, parlen de la
modificació de l’arribada del gasoducte a l’illa d’Eivissa i que
es desplacen les instalAlacions a Cala Gració, és que és on està
previst, és a Cala Gració, com que parlen de desplaçar-lo a Cala
Gració, realment, què vol dir? Igual que quan parlam de línies
de transport elèctric parlen que a Capdepera s’ha arribat a una
solució de consens, voldria saber amb què consisteix i si seran
aèries o soterrades, les línies. Igual que quan parlen d’Eivissa a
la proposta de funcionament pel reforç de la xarxa entre les sots-
estacions de Sant Antoni i Sant Jordi i la sots-estació de Torrent
si serà soterrada o serà aèria. 

Hi ha una qüestió que em sorprèn a Energia i és que parla
vostè que hem passat de 0 a 50 megavats d’energia fotovoltaica,
no, no és possible, que haguem passat de 0, perquè quan vaig
arribar de conseller ja n’hi havia 3. Quan jo vaig arribar de
conseller ja n’hi havia 3 i quan em vaig anar de conseller n’hi
havia 20 i en quedaven 70 per concedir i ja va bé que n’haguem
aconseguit 50, però les dades no em quadren.

Finalment una pregunta, el programa 724B, que és promoció
i regulació de l’artesania, que l’any passat tenia un import de
665.000 euros, ha desaparegut, ja no hi és. Em preocupa i
voldria saber, Sra. Consellera, la raó per a la desaparició de
l’ajuda a l’artesania. 

Deman disculpes a la Sra. Presidenta per la meva extensió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per contestar les diferents
qüestions, té ara la paraula l’Hble. Consellera.

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

Intentaré contestar un a un, hi haurà temes que es repetiran,
després però, hi ha un altre torn de rèplica, no és veritat? Si no,
en haver acabat el temps reglamentari també em pos a la vostra
disposició per si trobau oportú continuar.

Parlaré del tema de Fons Europeu, ja que pràcticament l’han
tocat tots el grups, l’ha tocat el Grup Mixt de Formentera, la
Sra. Esperança Marí, pràcticament tots. Vos vull dir que hi ha
alguns projectes que s’han començat i que s’han acabat en el
programa operatiu del 2003, no del 2002, 2000? 2000-2006. 

Vaig explicar també que havíem hagut de fer algun
intercanvis de projectes perquè Europa és estricta amb els
terminis i vàrem haver de mirar projectes que fossin d’interès
general, que fossin... que ens haguessin demanat posar en
marxa, però que fossin executables, però parlaré en termes
generals. Per exemple, el projecte dels contenidors de
Formentera, ja està conclòs, està acabat i falta pràcticament la
inauguració. Vull dir, ha passat tots els tràmits, la setmana
passada hi havia un equip tècnic de la conselleria que va anar a
revisar els darrers processos. També, el Recinte Firal de Calvià,
ja està acabat, ja s’ha estrenat, ja s’hi han fet actes, també va ser
un projecte que vàrem posar en marxa aviat, s’ha d’agrair a
l’Ajuntament de Calvià la seva pressa, que complissin els
terminis, també està fora de tot problema, vull dir que és un
tema acabat.

Més projectes, ara vos diré en general els que estan... Centre
Firal de Calvià, ja està, la construcció d’una deixalleria de
voluminosos a Maó, juntament amb Càritas, també s’acabarà
dins els terminis, ja està a les darreries, ja hi ha la nau
construïda, és un projecte molt interessant per a Menorca, tant
pels caires socials que té, com pel caire mediambiental, té
aquest doble vessant, ja que permetrà reciclar tots els
voluminosos de l’illa, però també permetrà a la llarga integrar
entorn a 20 persones que tenen problemes d’integració social,
fer feina a aquesta planta de tractament. 

També hi ha una deixalleria de Ferreries, una deixalleria
d’Es Mercadal, una deixalleria de Ciutadella, Migjorn, Alaior,
Maó, Es Castell i el sistema soterrat de recollida selectiva al
nuclis urbans de Formentera.

A part d’això tenim un projecte a Andratx, que està
condicionat... condicionament i pavimentació de sis zones
infantils, rehabilitació i conservació d’antics pous per a la
valoració del patrimoni històric del municipi a Búger. A Petra
s’ha fet ja la construcció del Museu etnològic musical, a Sóller
es du a terme en aquest moment la rehabilitació de l’edifici
municipal de les escolàpies, a Campanet la rehabilitació de
l’edifici municipal per al centre polivalent, a Es Mercadal
l’adquisició i la instalAlació de plaques solars a edificis públics,
a Santa Maria l’adquisició de l’edifici (...) de Santa Maria.
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S’han comprat a Menorca les restes arqueològiques per fer
un museu a la finca de Montefí que està a Ciutadella, a Es
Mercadal l’equipament per a un centre de formació d’adults,
l’adquisició, rehabilitació  transformació en centre deformació
ocupacional un edifici, i després a Eivissa l’adquisició de
patrimoni cultural ètnic, arqueològic, conegut com  Capelleta
XII. Això són els que pertanyen al programa operatiu 2000-
2006, aquests ja estan en fase molt avançada i alguns ja s’han
inaugurat. Això 2000-2006, és el que hem posat en marxa en un
any.

Després, projectes de cara al programa operatiu 2007-2013,
al Consell de Formentera tenim un altre projecte molt
interessant, consensuat amb el consell i molt ben acollit per tota
la població de Formentera, que és la construcció del Centre
artesà i cultural de Can Gabrielet. L’Ajuntament de Palma,
durem a terme.... Aquests encara s’han de començar, el que
passa és que ja alguns han passat ja pel Consell de Govern i ja
es signen els convenis.

A l’Ajuntament de Palma està prevista la rehabilitació
Teatre de mar i terra, també a Palma la rehabilitació de l’Espai
museístic de Can Serra. Al Consell d’Eivissa està prevista la
museïtzació de Na Capelleta i també la rehabilitació del Centre
artesà de Sa Penya i al Consell de Menorca també hi ha la
rehabilitació del Museu i Artesania, l’adequació del recinte firal
d’Es Mercadal. Després hi ha per part del Consell de Menorca,
juntament amb el Consell de Menorca, l’adquisició de la casa
museu Toni Catany a Llucmajor i amb l’Ajuntament d’Esporles
la reforma de l’antiga farmàcia i fàbrica tèxtil de Can Fortuny.
Tot això són les accions d’algunes acabades i la resta que estan
previstes, vull dir que jo crec que en aquest apartat s’han
complert bé els deures.

Sr. Diputat de Formentera, Can Gabrielet crec que ben aviat
ho veurà vostè i segur que li agradarà.

Amb això don per contestada la pregunta del que fem amb
els fons europeus.

Després també m’ha parlat de les naus industrials a Eivissa,
no, les naus industrials, el polígon industrial de Formentera. Li
he de dir que estam en contacte amb l’Ajuntament de
Formentera per tal de mirar quines possibilitats tenim amb el
tema de polígons industrials.

Miri, també contestaré la pregunta genèrica dels polígons
industrials; els nous projectes per al 2008 són les naus modulars
a Maó, ja hem firmat el conveni, ja ens hem reunit amb
l’Ajuntament de Maó i ja és un projecte que comença a caminar;
Campanet, Búger i Porreres. Amb el Consell de Formentera,
com li deia, intentam tirar endavant un polígon mediambiental
sostenible dins l’illa de Formentera. I estam amb converses,
també, per fer polígons a Pollença, Binissalem, Alaior i a Sant
Joan, això són converses que hem tingut dins el 2008 i són
possibles projectes.

De totes maneres, vull aprofitar per dir que qualsevol
ajuntament que ens faci una proposta sempre serà escoltada i
tenguda en compte i el que volem és crear sòl industrial a bons
preus; ens hem trobat amb polígons industrials de gestió pública
que els preus són molt, però molt elevats.

Pel que fa al Pla estratègic d’indústria. Miri, nosaltres, vaig
anunciar l’any passat que posaríem en marxa aquest pla
estratègic per tal de mirar sector per sector, illa per illa, quines
són les necessitats, li he de dir que els deures no estan fets
encara: és un projecte que ha començat a caminar dins l’any
2008, que continuarem dins l’any 2009 i el que volem és mirar
sector per sector. Li puc avançar que hem començat pel sector
de la bijuteria, continuarem amb el sector del calçat i després
vindrà el de la fusta i així successivament. Són feines que es fan
poc a poc, però que ja també les tenim en marxa.

Després, energies renovables, també parlaré de manera
genèrica. Vostè, el diputat de Formentera m’ha parlat del recinte
firal de Formentera, veig que és un tema recurrent en què vostè
hi té molt d’interès, però jo li he de dir que tenim el pressupost
que tenim i que hem parlat amb el Consell de Formentera i ens
han dit que per a ells no és un tema prioritari, tenen altres
prioritats abans del recinte firal de Formentera. I per tant,
nosaltres el que procuram és fer el que ens demanen les
institucions de cada illa; per ventura per a vostè és prioritari, per
al Consell de Formentera no ho és, jo què vol que li digui.

Quant a energies renovables, també, faré una contesta
genèrica. Miri, com vostès saben, el Decret 96... -tenc el temps
ilAlimitat? D’acord, idò així, el que vull és que vos n’aneu amb
el màxim d’explicacions que sigui capaç de donar aquesta
consellera i si en queda alguna en l’aire, ho consultam i demà o
avui mateix vos ho contest, el que no vull és no contestar-vos,
per això ho he demanat.

Anem a energies renovables, mirau, el Decret 96/2005, de
23 de setembre, va aprovar el Pla director sectorial energètic de
les Illes Balears, i segons els criteris del moment estableix les
infraestructures necessàries per al proveïment energètic a
l’horitzó de l’any 2015. En conseqüència, per a l’exercici 2009
esperam i continuarem executant les actuacions previstes en
aquest pla. També volem fer un seguiment, com és la nostra
obligació, com a Direcció General d’Energia, de les grans
infraestructures energètiques; s’han de coordinar les actuacions
dels agents privats i de les administracions implicades en
l’execució de les grans infraestructures energètiques, com són
les connexions amb la península, que ja saben que el gas serà
una realitat aviat, però també hi ha el cable. En aquest sentit,
s’ha fet feina en la modificació de l’arribada del gasoducte a
l’illa d’Eivissa per tal de minimitzar l’impacte i per tant s’han
desplaçat part de les instalAlacions receptores de Cala Gració.
Què vol dir això? Que hi havia un projecte en el qual s’han
establert petites modificacions perquè provocàs les menys
molèsties possibles i fos del gust de la majoria de la gent, per
tant s’han petites modificacions i s’ha fet feina per tal que
després el tram terrestre a Eivissa causi les mínimes molèsties.
Hi havia un projecte en exposició pública del gasoducte, el qual
va crear molt de rebuig i es va fer un nou projecte en què
pràcticament no hi ha hagut alAlegacions i que els afectats són
molt pocs.
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Cas de Capdepera, se m’ha demanat el cas de Capdepera
perquè he dit que s’ha arribat a una solució de consens que
permetrà la construcció de la nova línia. Efectivament, la
situació de Capdepera és insostenible, no pot ser que els
ciutadans es vegin negats del subministrament elèctric, que és
una necessitat bàsica i hi tenen dret; així i tot vostès saben que
hi va haver distintes sentències judicials que varen donar la raó
a GESA en el sentit de no enganxar més gent a la xarxa. Per
què? Perquè hi ha un grup de gent, un grup de ciutadans que
tenen un contracte on se’ls garanteix la qualitat del
subministrament, per tant si es continuava enganxant gent a una
xarxa, a una infraestructura que necessitava ampliar-se corrien
el risc, perillava la qualitat del subministrament d’aquesta gent.
Per tant, es va començar a parlar de si soterrament de no
soterrament, varen passar quatre anys, 2003-2007, on es va
parlar, on es varen fer fotos amb el Sr. Matas i el batle, però no
va arribar cap solució concreta. Aleshores, nosaltres què hem
fet? Ha estat agafar el bou per les banyes i dir: senyors, la
solució passa per aquí, per fer aquesta línia; si a l’ajuntament hi
ha doblers, si al consell hi ha doblers, si qualcú té doblers per
pagar la diferència se soterrarà. Però al final es va arribar a
l’acord amb l’Ajuntament que la línia fos aèria; així i tot, tant
per part de la companyia elèctrica com per part de la conselleria
s’han fet esforços per tal de minimitzar aquest impacte; el
projecte ha sortit a exposició pública; s’ha tancat el període
d’exposició pública, i en aquests moments no hi ha hagut cap
alAlegació. Per tant, ara iniciarem la fase d’expropiació i aquesta
infraestructura es farà.

Em pareix molt bé que els faci gràcia, però jo no li veig per
enlloc la gràcia! El tema és que a Capdepera, amb quatre de
gestió del Partit Popular, va estar absolutament aturat aquest
tema; fotos de diari, ja ho he dit abans, i molt de bons propòsits,
però amb bons propòsits la gent no es pot enganxar a la xarxa.

I a Eivissa, doncs es fa feina perquè s’agiliti precisament la
posada en funcionament del reforç de la xarxa entre les sots-
estacions de Sant Antoni, de Sant Jordi i de Torrent. És una
necessitat i es mira si es pot aconseguir finançament per
soterrar-se. No som optimista en aquest tema, perquè la veritat
és que val molts doblers i ningú no està, de moment, disposat a
posar-los damunt la taula. Vostè m’ha demanat si jo tenia
pressupost per a això i li he de reconèixer, i no em cauen els
anells per això, que li he de dir que no tenc pressupost. Per tant,
intentarem seguir fent feina en aquest sentit, ara, el que no
farem serà treure un projecte a exposició pública i després,
perquè el conseller o, en aquest cas, la consellera, s’assabenta
pels diaris que els veïnats protesten, retirar-lo de manera poc
legal.

Quant al nou pla director i decret de renovables. La
necessitat de desenvolupar els apartats d’eficiència energètica
i energies renovables de l’actual pla director, juntament amb la
necessitat d’adequar el pla perquè prevegi la participació
significativa de les energies renovables (...) de generació de les
Illes Balears fa necessària l’elaboració d’un nou pla. És a dir, en
base al que tenim, millorar-lo i adaptar-lo a la situació real. Per
això ja he dit que es fa un estudi que en aquests moments ja, no
sé si s’ha adjudicat o no, però estava en fase d’adjudicació,
precisament per partir d’un estudi fiable, d’un estudi seriós, no
serà un estudi d’aquests de passa tu o d’aquests que valen molts
doblers i no diuen res, sinó que volem que sigui un estudi i un

punt de partida per tirar endavant aquest objectiu de la
conselleria.

També una altra cosa que volem fer a energia és la millora
de la pàgina web, entenem que és important, que és necessari,
perquè entenem que és una eina de comunicació àgil i dinàmica
per consultar-hi material divulgatiu, documents per a tràmits,
anuncis de convocatòries, etcètera. Dins la web també es crearà
un butlletí de conjuntura energètica mensual que permetrà una
consulta directa dels indicadors energètics que afecten
l’economia. A més, se seguiran publicant els balanços
energètics anuals.

Una altra cosa que volem fer d’energia, i el Sr. Cardona sap
que va anar molt bé perquè hi era, juntament amb els seus
directors generals, sap que aquella jornada de debat que vàrem
fer va ser molt positiva, va ser molt participativa, es varen treure
certes conclusions i per tant el que volem fer és continuar amb
aquestes jornades de debat.

I després també, seguirem, evidentment, amb el servei de
seguretat nuclear.

I pas al foment de les energies renovables, quins són els
nostres objectius i quina és la nostra línia a seguir. Com sabeu
és un programa que pertany a la Direcció General d’Energia,
amb la finalitat d’impulsar l’ús d’energies renovables, la
diversificació energètica i l’eficiència energètica. La posada en
funcionament d’energies renovables, som molt exhaustiva amb
aquest apartat perquè veig que tothom hi ha incidit molt, eòlica,
fotovoltaica i biomassa, un tema que he de reconèixer que anam
molt endarrerits i que hi volem fer feina, en aquests moments no
hi fem res però sí que entenc que és necessari. Vostès saben que
planteja així i tot controvèrsia dins la societat per l’ocupació del
territori; no és la primera vegada que em senten dir que en el
tema de renovables hi ha cert fariseisme, entre cometes, és una
paraula fàcil que tothom es posa dins la boca a l’hora de, és un
recurs que tothom té a l’abast, però després de vegades a l’hora
d’implantar-les damunt el territori és complicat i tens una
contestació de determinats sectors de vegades fins i tot injusta,
però això és la realitat. Això no ens ha aturat ni ens ha apartat
de les nostres responsabilitats de tirar endavant projectes i
d’agilitar projectes i, de fet, crec que en un any hem millorat
molt i els parcs fotovoltaics que s’han implantat són molt
importants, no sé si quan vostè se’n va anar n’hi havia tres o
n’hi havia zero, m’havien dit que pràcticament no n’hi havia cap
en funcionament, no vol dir que no estiguessin a punt d’entrar
en funcionament i en aquests moments hi ha 50 megavats, ens
agradaria que fossin més, però consideram que en un any és un
bon resultat.

Per tant, des de la direcció es tramiten diferents projectes per
millorar l’ús de l’energia convencional i la incorporació
d’energies renovables a les actuacions de particulars i de petites
dimensions, en aquest punt també s’hi està fent feina. Disposam
de fons de la CAIB i esperam formalitzar i formalitzam, de fet,
convenis amb l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi
Energètic (IDAE). Per tant, nosaltres el que pretenem i el que
hem aconseguit aquest any i el que esperam aconseguir en el
2009 és mantenir aquesta colAlaboració amb l’IDAE, la qual
permet que es disposin de més recursos públics i facilita la
consecució dels objectius prevists en els plans energètics.
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També disposam de fons europeus de desenvolupament
regional, en aquest cas el programa operatiu de
desenvolupament regional preveu ajudes per al foment de
l’energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica, connectada
a la xarxa, dirigida, precisament, a les administracions
públiques, les quals, mitjançant una convocatòria es regularan
dins l’any 2009.

Se m’ha parlat d’un conveni que tenim signat amb la
Conselleria d’Educació; és ver que les plaques encara no hi són,
però totes les coses necessiten les seves actuacions prèvies i
necessiten el seu temps, en segons quines coses probablement
es podria anar més aviat, però jo què vol que li digui, som
incapaç de córrer més del que corre, em cregui que faig tot el
que puc. Per tant, aquest és un dels projectes que en tornar venir
aquí a explicar els pressuposts m’agradaria poder dir que aquest
projecte ha conclòs.

Biomassa. No m’importa reconèixer els nostres errors i no
m’importa reconèixer les coses i les assignatures que tenim
pendents i en el tema de biomassa és una assignatura pendent
que té aquest Govern i, en concret, la meva conselleria o la
conselleria que, humilment, presidesc, i per tant la intenció, de
cara al 2009 és fer feina perquè entenem que l’aprofitament de
la biomassa agrícola i forestal és un tema important i és una font
d’energia renovable que contribueix a disminuir les emissions.
Però la veritat és que en aquests moments a les Illes Balears és
pràcticament nul. Per què? Perquè falta un circuit de recollida
precisament, un tractament i una distribució d’aquest
combustible; per tant, la idea és impulsar empreses
transformadores de biomassa forestal i agrícola en biomassa
granulada, el que es coneix com a pallets, apta per ser
comercialitzada.

Què? Pallets o “pellets”, li agraesc les seves correccions, Sr.
Cardona. De ver.

Un altre tema que és important per a nosaltres, de
transcendència per a la Direcció General d’Energia són accions
de cooperació amb altres administracions per estalviar energia
i fomentar les energies renovables a les seves instalAlacions. Ja
m’he referit al conveni de Cultura, de la Conselleria d’Educació
i Cultura, però, a part d’aquest, que aquest conclogui i comenci
a visualitzar-se físicament, també tenim prevists altres convenis,
en aquest cas amb l’Institut Municipal d’Esport i amb l’Institut
Balear de l’Habitatge.

Un altre tema importantíssim per a nosaltres és l’estalvi
energètic i nosaltres hem tret, i vostès ho han pogut comprovar
seguit seguit campanyes, hem tret ajudes per a l’estalvi
energètic, per incidir precisament en el canvi d’hàbits
quotidians, tant de transport com domèstics dins la societat.
Nosaltres creim que hem fet unes campanyes molt senzilles,
però molt didàctiques per entendre que l’estalvi energètic de
vegades no és cap complicació, basta proposar-s’ho, basta tenir
l’aire condicionat a un determinat grau per aconseguir-ho. Per
tant, en aquest sentit, a part de campanyes divulgatives, també
hi ha ajudes per a electrodomèstics eficients, per a calderes,
etcètera, i això són seguides a la Direcció General d’Energia.

També se m’ha demanat i també en parlaré amb caràcter
genèric, per aquest projecte que tenim amb les pedreres. Miri,
a la Direcció General d’Indústria, i concretament al
Departament de Mines, ens hem trobat amb greus problemes, de
fet hem hagut de prendre la dràstica decisió de fins i tot
suspendre temporalment un funcionari de sou i fer-lo fora de la
direcció general per tota una sèrie d’irregularitats i una sèrie de
problemes que hi havia. No sé com acabarà aquest tema, vull
dir, evidentment no ha estat una decisió nostra sinó que ha estat
una decisió dels serveis jurídics i de qui pertoca, però, al marge
d’això sí que hem detectat que hi ha una mica de “barullo” allà
dins, en el sentit que hi ha expedients que són a Medi Ambient,
hi ha expedients que es poden concloure perfectament, però que
estan sense concloure; hi ha pedreres que s’han de caducar
perquè ja han acabat el seu període d’explotació i no s’han
caducat; hi ha pedreres que tenen certes irregularitats que són
perfectament corregibles, però no s’ha fet.

Jo, quan vaig ser a la Direcció General d’Indústria vaig
començar una tasca que era posar una persona que controlàs tots
els perímetres de les pedreres, aquesta tasca després es va
abandonar els quatre anys següents, i jo crec que és fonamental.
S’ha de fer feina de despatx i s’ha de fer feina de camp.
Aleshores, què és el que ens hem compromès a fer? Revisar les
pedreres, com he dit abans, una a una. Això vol dir que a una
pedreres que hi detectem certes irregularitats la tancarem? En
absolut, l’ajudarem a legalitzar aquestes irregularitats i
l’ajudarem a acabar de tramitar tot el pla director, aquesta és la
idea. Ja he dit que no és una iniciativa per anar en contra del
sector, sinó: primera, per donar seguretat jurídica al sector i,
segona, per conèixer quin és l’estat actual de les pedreres, una
per una. I a partir d’aquí, si se n’ha de tancar qualcuna perquè
ha acabat el perímetre d’explotació o perquè extreu material
d’una zona que no li pertoca, evidentment no quedarà més remei
que tancar-la. Però jo esper i confiï que siguin mínimes, ja dic,
si s’ha de fer es farà, crec que quan es gestiona s’ha de ser
valent i s’han de prendre les decisions que pertoquen, però no
va en contra de ningú, sinó saber exactament quin és l’estat de
la qüestió del sector i ajudar el sector en aquesta inseguretat
jurídica que ara mateix té.

Comerç. Llei de comerç, ajudes a comerç, ajudes a
ajuntaments; jo ja vaig dir, quan vaig venir a la meva anterior
compareixença, que dins les línies d’ajudes, tant de comerç com
de promoció industrial, el que volíem era encaminar aquestes
ajudes en base a complir els nostres objectius. Se’m va parlar
concretament que s’havien baixat les ajudes a associacions,
se’m va parlar que no s’havien fet transferències pertinents al
CDEIB, tema que no vull tocar en absolut perquè crec que no és
el moment oportú, però jo el que vull dir és que nosaltres el que
feim, els canvis que hem fet per exemple amb associacions ha
estat posar uns límits per a fires perquè entenem que s’ha de fer
així.
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Ajudes a comerç. Ja he dit les ajudes que s’havien dat i que
al final havien duit una inversió induïda de més de 24 milions
d’euros, vull dir que les ajudes a comerç han seguit damunt la
taula i han seguit com sempre i continuaran.

Llei de comerç. És vera, vaig dir que la Llei de comerç,
l’esborrany, estaria abans de l’estiu; l’esborrany i la Llei de
comerç estan, el que passa és una cosa tan complicada com és
negociar-la, com és dur-la a Consell de Govern i com és entrar-
la dins el Parlament, i això no és una cosa fàcil. Tal volta jo per
la meva inexperiència i per no saber que aquests tràmits eren
una mica més llargs em vaig avançar, però jo el que li puc dir és
que l’esborrany de la Llei de comerç està fet, l’esborrany de la
Llei de comerç s’ha elaborat després d’un any de feina intensa;
evidentment algú em demanava si hi havia partida
pressupostària per a aquest projecte, lògicament n’hi ha, s’ha de
pagar l’assessorament tècnic que hem tengut i que continuarem
tenint, i està pràcticament acabat. I li vull dir més, està acabat
amb el consens de les patronals de comerç, que no tan sols han
donat el vistiplau sinó que han fet aportacions, han ajudat a fer
la feina i en tot moment hem treballat de manera conjunta. Ells
coneixement més o manco l’esborrany perquè s’hi han implicat,
i jo confii que ben aviat el coneguin tots vostès i confii que el
Partit Popular concretament, i d’això, ja n’havia parlat amb el
Sr. Cardona, ens doni una mà a l’hora de treure-la endavant.

Metres. La conselleria no ha canviat en absolut la seva idea.
Entenem que a Balears no és possible l’aplicació de la llei
estatal de 2.500 metres, per tant... No faci així, Sr. Cardona,
perquè li explicaré el que hem fet, que és el que està en la nostra
mà. Primer, ja vàrem enviar una carta fa bastants de mesos al
ministeri i ara tenim demanada o hem de demanar una reunió
amb la ministra per explicar-li i intentar convèncer-la de la
peculiaritat de les Illes Balears, de la fragmentació del territori
i de com seria d’absurd un establiment de 2.500 metres a
Formentera, a Eivissa o a Menorca, o fins i tot a Mallorca, això
és el que hem de fer, i cregui que aquesta consellera està
disposada a fer tot el que estigui en la meva mà per tal que no
ens imposin aquests 2.500 metres, vengui de Madrid, vengui del
PSOE, vengui de qui vengui, i és una lluita que em compromet
aquí a dur endavant, i tots els que em vulguin ajudar també li
assegur que seran benvinguts. Ho trobam una idea descabellada,
i així ho manifestaren en el Parlament de les Illes Balears, a
Madrid i a BrusselAles, si fa falta. Per tant jo crec que queda
aclarit aquest punt.

Després se m’ha parlat del sector de la moda i de..., de la
moda d’Eivissa, concretament l’Adlib. Bé, li he de dir que
nosaltres el que tenim són convenis amb el Consell Insular
d’Eivissa per tal que siguin ells els que dirigeixin i decideixin
per on volen anar, ja que és una moda tan..., és una icona de
l’illa d’Eivissa, i la veritat és que els contactes són permanents;
nosaltres feim aportacions econòmiques però els donam la
possibilitat que siguin ells que ho gestionin de manera directa.
Vull recordar també que vàrem fer una fira exclusivament de
moda, que es diu Balearic Trends, que va ser una fira que vàrem
posar en marxa, va ser molt innovadora, i la vàrem fer
precisament amb el sector, varen ser ells els que ens varen dir
quin tipus de fira volien i en certa manera la varen dissenyar
ells; els que hi vàreu poder anar vàreu veure que era una fira que
sortia absolutament de tot el normal i de tot el tradicional, que
era una fira trencadora, i ja he dit que l’èxit va estar assegurat;

la possibilitat de continuïtat d’aquesta fira és el mateix sector
que ens ha de dir si li interessa o no, jo confii que sigui així.

Permeteu-me que repassi si m’he deixat res perquè... 

M’han demanat també de grans establiments, si havíem
tengut cap ingrés per taxes. Els he de contestar que sí, que tenim
ingressos de taxes per execució de sentències.

Sí, quant a l’artesania...

(Intervenció inaudible)

Sí, si vostè sap que ell ho sap, vol dir que vostè també ho
sap, té bona memòria, Sr. Cardona. 

Quant a artesania, bé, les competències són dels consells
insulars i es tramitaran i es donaran les ajudes d’acord amb els
consells insulars, vull dir que arribarem a acords, i la partida
està dins la partida de les subvencions. Per tant l’artesania no
queda en absolut desprotegida, sinó que la idea és passar-la al
consell insular, de Mallorca en aquest cas, els altres ja la tenen,
i donar-los una partida pressupostària.

Després he parlat de promoció exterior. És un tema que em
preocupa especialment perquè estic convençuda que es necessita
una promoció exterior de les empreses, però no de qualsevol
manera, no de qualsevol manera, i el que m’he trobat a la
conselleria en aquest tema m’ha dolgut molt, m’ha dolgut molt,
ho he de dir públicament perquè si no em faria mal. Per tant
vostès han parlat de convenis amb el COPCA, convenis amb
l’ICEX...; jo no dic que no estiguessin signats aquests convenis,
però han caducat, han caducat perquè no s’utilitzaven, perquè es
tenien oficines a Alemanya, a Nova York, a no sé on, i es feia
la promoció exterior d’una manera que no cal que jo expliqui en
aquesta sala perquè tots desgraciadament coneixem com es feia.

Nosaltres, conscients del pressupost, que efectivament està
congelat, el que volem és precisament aprofitar l’ICEX, però de
veres, no damunt els papers; aprofitar el COPCA de veres, no
damunt els papers; aprofitar l’IBEX de veres, no damunt els
papers, per tal de beneficiar-nos d’aquestes infraestructures que
ells tenen muntades i no haver de fer una gran despesa en
promoció exterior. La promoció exterior es pot fer de moltes
maneres i hi ha una eina molt útil, que són les cambres de
comerç. Amb la Cambra de Comerç tenim una relació
extraordinària, feim feina colze amb colze i durant aquest any
nosaltres hem enviat moltíssims d’empreses allà i la Cambra de
Comerç les ha ajudat a promocionar a l’exterior. Jo crec que
fires i promoció exterior s’han de fer colze amb colze amb la
Cambra de Comerç, amb les empreses, però també les empreses
han d’anar a les fires que volen, no a les fires a què els obliga
l’Administració, i a mi m’han arribat notícies de determinats
sectors que se’ls obligava a anar a Iberwine, que se’ls obligava
a anar a la Fira de Madrid, i nosaltres això no ho volem fer. Si
volen anar a Agroalimentària i estan convençuts que hi han
d’anar, que hi vagin; si han d’anar a la fira que sigui, que hi
vagin, però hi ha mecanismes suficients, tant amb la Cambra de
Comerç com amb ajudes directes de la mateixa conselleria per
anar-hi. Ja dic, crec molt en la promoció exterior però no a
qualsevol preu.
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I ja per acabar només volia fer un comentari. A mi em sap
greu que m’hagin congelat el pressupost, què vol que li digui?,
que estic contenta? No, en absolut, a mi m’hagués agradat tenir
més doblers per a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia,
però també comprenc que tal volta hi hagi altres prioritats i ho
assumesc perquè estic dins un govern en el qual em sent a gust,
en el qual procur ser comprensiva per tal que funcioni com toca,
perquè això sense cap dubte redunda en el benefici dels
ciutadans. Però també vull dir que 55 milions d’euros ben
gestionats i fent a un duro deu voltes, es poden tenir molts més
bons resultats que amb una partida de 100 milions d’euros
gestionada de qualsevol manera, sense controlar el que fan els
alts càrrecs de la conselleria.

Per tant tenc 55 milions, m’agradaria tenir-ne més, però
cregui’m que faré tot el que estigui en la meva mà perquè
s’utilitzin de la millor manera possible, i si no ho faig aquí l’any
que ve, quan em presenti en aquesta conselleria, treguin-me els
colors.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica volen intervenir
els grups? Si, per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Molt breument. La consellera ha citat el
tema de les energies renovables; no m’ha arribat a contestar
explícitament si seguiran fent feina per instalAlar o poder
instalAlar energies renovables i fer feina amb energies
renovables ara o si esperaran que tenguin el nou pla director
d’energies renovables. 

I referent a aquest tema jo crec que és públic que estam a
anys llum del que mana el protocol de Kyoto, fins i tot som una
de les comunitats autònomes en pitjor situació. Per tant també
m’agradaria saber si la Sra. Consellera i el seu equip tenen
previst, encara que no estigui el Pla director sectorial d’energies
renovables, continuar fent feina per intentar desbloquejar els
projectes que hi havia presentats. Jo li he de fer memòria que els
directors generals seus a la Comissió de Medi Ambient varen
votar que sí als projectes d’energies renovables, energia solar
concretament, que estan en vigor, que estaven en tramitació
encara que llavors s’haguessin denegat per la mateixa Comissió
Balear de Medi Ambient. Per tant si té pensat desbloquejar-los
perquè ja ha demostrat públicament amb el vot de la comissió
que sí, que la seva conselleria ho vol, però que Medi Ambient
no. Per tant m’agradaria que m’explicàs aquesta espècie de
contrarietat que al final ha estat un no a aquests projectes que
estan en tramitació.

Un altre tema, el tema dels fons europeus. Jo no tenc res a
dir si s’han gastat..., vostè ha dit un llistat de coses que s’han
adquirit amb els fons europeus, ha citat molt el patrimoni;
evidentment si s’ha fet, idò fet està, però m’agradaria saber
quins criteris fa servir la seva conselleria per triar uns projectes
o uns altres per gastar i per invertir els fons europeus que vostè
rep. M’agradaria saber quins criteris objectius fa servir per dir
aquest projecte m’interessa, aquest no, aquest el destín a això,
aquest el dedic a això, aquest el canviaré i el deixaré per a l’any
que ve...; quins criteris fa servir la seva conselleria per dir
aquest projecte és interessant, aquest no, invertirem en
patrimoni, invertirem en això? M’agradaria que ens ho explicàs.

Tema de recinte firal, jo li deia un poc en tema general de
totes les illes, que m’explicàs un poc a nivell d’infraestructures
d’obra pública quins projectes tenia a totes les illes, no només
el recinte firal de Formentera. I respecte a això li he de dir que
respect que no sigui una prioritat per al Consell de Formentera,
però jo m’he entrevistat amb la PIME de Formentera, amb la
seva presidenta, i em va dir, una de les primeres coses que em
va dir va ser això. Per tant m’agradaria que la cridàs i que
sondejàs la seva opinió, i vostè veurà com també li dirà que un
recinte firal és l’única illa ara mateix que no té cap recinte, petit,
gros, mitjancer, sigui com sigui, per fer exposicions, per atreure
turisme de convencions i per fer aquest tipus de turisme que
totes les altres illes també tenen.

I per finalitzar un tema que li faig la pregunta en
representació de la meva companya de Grup Mixt, que només
podem intervenir un, i aquesta pregunta ve per part de
n’Esperança Marí, tema de polígons industrials, polígon
industrial de Sant Josep; si té pensat fer alguna actuació allí a
nivell d’ampliació, que hi ha interès per aquesta banda per part
del municipi.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Vol intervenir? Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per agrair les
explicacions que ens ha donat la Sra. Consellera en relació a
l’ús dels fons FEDER, fons europeus, de manera
territorialitzada i els projectes que té fins al 2013. Açò per una
banda.

Pel que fa a promoció exterior l’animam a seguir amb
aquesta línia que ens ha exposat de plena coordinació amb la
Cambra de Comerç i amb el sector de forma voluntària, com no
pot ser d’altra manera. I el que sí li volia dir és que ens ha
agradat sentir que els punts d’informació Balears Europa estan
plenament consensuats amb la Federació de Municipis per tal de
millorar la nostra promoció comercial; açò ens agrada perquè
segueix amb aquesta transversalitat de totes les institucions que
mai no ens cansarem d’aplaudir.
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I pel que fa a la futura llei d’ordenació del comerç, el meu
grup simplement voldria fer una matisació, i és que tenim entès
que aquest projecte de llei està a nivell d’avantprojecte i que ara
s’obre tot un procés de gestió i de tramitació, i aquí és on hi ha
una feina molt important per part dels governs autonòmics per
consensuar tots aquells aspectes que puguin ser negatius per a
les seves comunitats, i estam convençuts que el nostre govern
açò ho sabrà dur endavant. Molt lligat amb un altre aspecte que
també ha comentat la consellera, que és el projecte d’un futur
òrgan autonòmic de defensa de la competència, que anirà
estretament lligat amb aquesta futura llei.

Res més. Una vegada més moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A mi em quedaven dues
preguntes per fer de l’anterior intervenció, que eren que en el
programa 721B de la Direcció General d’Energia, que a pesar
que ha llegit molt bé la memòria d’energia s’ha saltat aquest
tema o aquesta qüestió, i és la rehabilitació de centres
industrials i de terrenys contaminats, potser jo no ho he entès bé,
i estam parlant de recuperar l’abocador de Son Barbassa, a
Capdepera; aquí hi ha un conveni firmat per la conselleria
l’anterior legislatura i el que es procurava era, Sra. Consellera,
treure aquests terrenys a concurs públic perquè hi hagués un
particular o una empresa privada -sap vostè que està liberalitzat
el sector- i per tant que no costàs un cèntim a l’Administració,
i clar, l’any passat preveien 700.000 euros i enguany en
preveuen 1.800.000, i crec que si es mantingués o es volgués
assumir el conveni que estava firmat podrien tenir exactament
el mateix estalviant-se aquests sous. 

I respecte a..., quan parlava del foment dels usos renovables,
o l’energia, hi ha una qüestió que a mi em va deixar sorprès, i és
que quan es va preguntar a principi de legislatura, crec que va
ser la directora general que ho va comentar, quan va parlar de
la biomassa va dir que no era prioritària. Jo agraesc que ara
comenci a ser prioritària. Però hi ha una altra qüestió, que a més
afecta la indústria, que és la dels biocombustibles. En aquest
moment aquí hi ha com a mínim dues indústries que es
dediquen a fabricar biocombutible, biodiesel en concret; crec
que és una manera de poder competir i abaratir els costos de
combustible i per tant que moltes empreses puguin treure-ho, i
en canvi després d’aquesta exhaustiva lectura de la memòria no
he sentit parlar per a res d’aquesta qüestió.

I llavors, Sra. Consellera, hi ha sobre..., en parlar de les
línies de transport d’energia, respecte a Capdepera, a part de
fotos hi va haver un conveni firmat entre l’ajuntament, el
Govern i ENDESA, hi ha aquest conveni firmar. I a més
d’haver-hi aquest conveni firmat, que significava la finançació
perquè era el compromís d’assumir una llei d’aquest parlament
de les Illes Balears, que veig que a vostè no l’hi han explicat, i
com tampoc no li han explicat que aquí en aquesta mateixa sala
a la Comissió d’Economia es va proposar que es desenvolupàs
aquesta llei i la majoria de govern, i supòs que seguint
indicacions de la conselleria, va dir que no, i que no es volien
soterrar les línies. Li ho recordaré: miri, es tracta de la llei
municipal que estableix la possibilitat de finançar el soterrament
de totes les línies. La llei municipal estableix la possibilitat de
finançar el soterrament de totes les línies. Per tant parlar que no
hi ha finançament és fals i és anar -i disculpin- i és anar contra
la llei, i el sistema que estableix és a més un sistema que incita
o que fomenta l’estalvi energètic perquè actua sobre la
demanda. Des del moment que vostè estableix, declara uns
mínims lliures perquè les economies familiars més dèbils no
hagin de pagar, però des del moment que vostè estableix una
taxa o estableix un tribut sobre el consum elèctric està
fomentant el que és l’estalvi, i aquest és el sistema que estableix
la llei i que vostès no volen complir o desenvolupar, perquè és
el que se’ls va demanar a la Comissió d’Economia, dic en
aquesta mateixa sala, i vostès es negaren, fins i tot argumentant
que era més contaminant el soterrar, que a mi això em va deixar
absolutament fora de lloc, Sra. Consellera, un partit com el seu
defensant aquestes coses, perquè ho va dir el representant del
seu partit.

Per tant, finançació, n’hi ha si es vol que n’hi hagi. Jo
comprenc que ENDESA pressiona i molt fort perquè no se
soterri. Jo comprenc que hi ha tècnics que diuen que és millor
no soterrar, però si hi ha una decisió política d’aquest
parlament, que hi és des de l’any 2003, si no ho record
malament, presa per unanimitat, crec que val la pena respectar-
la, i crec que durant aquests quatre anys que vostè diu que no es
va fer res es va aprovar aquesta norma i es va treure la
possibilitat que es pogués fer la finançació, crec que ara val la
pena, després de tot aquest pas, desenvolupar aquesta norma i
fer i ajudar els ajuntaments per poder fer la normativa tècnica
dels ajuntaments per poder aplicar aquesta llei, la llei municipal.
I això vostès no ho han volgut fer; no sé si és que a vostè no li
ho han dit o que vostè conscientment ha pres aquesta decisió. Jo
això no ho sé, de veres, però sigui com sigui, Sra. Consellera, hi
ha aquesta possibilitat legal, hi ha aquesta llei que diu que es pot
fer i que ara el Govern aquí..., ara no, perdó, fa uns mesos, aquí
es va negar a desenvolupar aquesta norma perquè es pogués fer.

Per tant si vostès volen soterrar poden, sense costar un duro
a la Conselleria d’Economia, sense costar un duro a la
Conselleria de Comerç i sense costar un duro a cap ajuntament
ni a ENDESA perquè es paga sobre el consum. És el mateix que
s’està fent, si podem finançar, Sra. Consellera, la reconversió
minera d’Astúries amb la tarifa elèctrica, podem finançar els
soterraments, crec que és un argument suficientment clar,
podem finançar els soterraments de les esteses de les Illes
Balears, i això no es va voler fer, o no s’ha volgut fer.
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Em parla..., faré més via perquè tenc menys temps que
vostè, em diu que està llest l’esborrany de la transposició, pel
que afecta comerç, de la Directiva Bolkestein o de la Directiva
Serveis, i que està consensuat amb les patronals de comerç, però
que les patronals de comerç  coneixen l'esborrany més o menys,
el coneixen o no el coneixen, el bo, el coneixen?, perquè clar si
està més o menys consensuat és que o no tenen el bo o que no
està consensuat, m'entén? Jo li puc garantir que el Partit Popular
no el té i a més , li ho dic, arribam tard, Madrid ja té un
avantprojecte. I li faig una proposta, li vaig dit, li he dit ja
públicament crec que quatre o cinc vegades, cada vegada que he
intervengut, vostè tendrà la colAlaboració del Partit Popular en
aquesta transposició, jo li faig una proposta ara, ens avançarem
a Madrid i no tendrem cap necessitat de perdre temps: en lloc de
fer tota la tramitació com a projecte de llei, en lloc de fer això,
si vostès tenen l'esborrany fet, com que tenen, més o menys, el
consens del sector, venguin aquí, ens asseiem tots els grups
parlamentaris, el pactam i feim el mateix que vàrem amb la Llei
per fomentar la construcció d'habitatges de protecció oficial,
feim una proposició de llei i en quinze dies aquest projecte està
aprovat. Aquesta és la proposta que des del Grup Popular li
feim, en quinze dies podem aprovar la llei, si vostès volen, però
vostè m'ha d'aclarir abans una qüestió.

Deim, i és ver que no hi estam d'acord amb això dels 2.500
metres, és ver, però és ver que vostè vol proposar, i que amb
aquest projecte de llei el límit dels metres són 700 per a
Mallorca, 400 per a Menorca i Eivissa i 200 per a Formentera?
Voldria saber això, més que res per saber per on hem d'anar.

I quant a ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí. Quant a artesania, Sra. Consellera, he agafat l'Estatut
simplement per comentar-li més bé, l'article 70, si no
m'equivoc, atribueix l'artesania com a competència pròpia dels
consells insulars, no és que estigui transferida a Menorca i a
Eivissa i a Mallorca no, és que ara ja és pròpia de tots, dels
quatre consells, però s'ha de treure un decret per transferir els
mitjans econòmics i humans. Perdoni, no està tret aquest decret,
que jo sàpiga, entre d'altres raons perquè s'ha de reunir la
comissió mixta amb cada consell insular i negociar-ho, i si
vostès lleven del pressupost la partida d'artesania, és el viejo
truco que així no hi ha partida a l'hora de negociar. I això, Sra.
Consellera, com que un coneix una mica el percal, el que no
podem dir és que llevam aquesta partida de 600.000 euros i ja
no sabem què hem de transferir i transferirem segons
convengui, perquè aquest decret s'ha de negociar amb els quatre
consells, no només amb Mallorca, amb els quatre. Mallorca ha
de tenir la competència de bell nou, als altres se'ls ha de revisar,
Formentera també i Eivissa també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, per finalitzar, la Sra.
Consellera té la paraula.

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

(Inici de la intervenció inaudible)

... ha dit reiteradament, pensen fer feina o pensen esperar
que hi hagi ..., no és que pensem fer feina, és que no hem deixat
de fer feina, no hem deixat de fer feines amb el tema de
renovables i amb el tema d'autoritzar noves instalAlacions. Què
passa amb una concreta de Formentera? Passa que ha tengut
problemes perquè a Formentera no el volen, el Consell de
Formentera no el vol, nosaltres renovables, sí; passar per
damunt altres institucions a qualsevol preu, no. Així de clar.
Passar per damunt d'altres institucions a qualsevol preu no ho
farem, no ho podem fer ni ho volem fer. I, per tant, aquest parc
fotovoltaic en el qual es va aturar la Conselleria de Medi
ambient i amb el qual nosaltres estàvem d'acord perquè el vàrem
tramitar i el vàrem, enviar a la Conselleria de Medi Ambient,
després, amb posterioritat, hem sabut més coses respecte
d'aquest parc, i el motiu pel qual el Consell de Formentera no el
vol, per tant, la Comissió Balear de Medi Ambient en base als
arguments del Consell de Formentera va decidir que no
l'autoritzava, i jo compartesc la idea que a qualsevol preu,
deixant de banda i ignorant una institució com el consell insular,
fa mal tirar endavant un projecte.

Després m'ha demanat per criteris de fons europeus, com es
reparteixen. Miri, nosaltres el que miram és que els projectes
siguin interessants, que siguin útils, que interessin la ciutadania,.
que hi hagi doblers i, sobretot, que es puguin executar en un
termini de temps que Europa després no els hagi de llevar la
subvenció. Per exemple, Formentera, ja li he dit hi havia dos
projectes que interessaven la ciutadania de Formentera, un era
el soterrament dels contenidors i l'altre era el centre artesanal.
Per tant, el centre artesanal en la primera tanda de fons FEDER
no hi arribàvem, perquè era una obra més complexa, i el que
férem va ser el soterrament de contenidors, i en una segona fase
farem Can Gabrielet, perquè Can Gabrielet i no una altra cosa?,
perquè és el que ens han demanat, és el que ens han explicat que
seria útil per a Formentera i és el que sembla que des de
Formentera volen. Per tant, més o menys és aquest criteri, i si
alguna cosa que se'ns pot dir en fons europeus és que siguem
sectaris, perquè precisament si repassa la llista de projectes que
s'han fet, s'han fet a tots els pobles amb tots els colors polítics.
S'ha fet això, s'han repartit les ajudes de comerç, s'han repartit
les ajudes de promoció industrial, si vostès miren per exemple
de comerç tots els ajuntaments que s'han beneficiat del Partit
Popular i d'altres partits, els assegur que la llista és extensa, per
tant els criteris, bàsicament, són aquests, el que no volem és
enllestir un projecte que després es dilata excessivament o que
veim que no acabarà en termini, perquè després sí que és un
desastre per a totes les administracions perquè BrusselAles et
retira la subvenció, i això sempre és traumàtic.
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Quant al recinte firal de Formentera, bé, casualment jo amb
la presidenta de la PIMEM tenc molt bona relació, la conec, l'he
visitada un parell de vegades que he anat a Formentera i li
explicaré quina és la postura de la conselleria i quins són els
recursos i les prioritats que ens han marcat des del consell, estic
segura que aquesta senyora ho entendrà.

Els punts d'informació -crec que abans m'ho he deixat-
arribaran a totes les illes. En el cas de Formentera, per exemple,
se signarà un conveni amb el consell perquè coincideix la
institució municipal amb el consell i, per tant. no hi haurà més
problemes; però evidentment el que no es farà serà ajuntament
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, no, eh?, és un projecte per
a tots els municipis de la comunitat autònoma.

Tornant a la llei de comerç. Miri, jo ja li ho he dit,
l'esborrany està pràcticament enllestit, l'esborrany està
pràcticament fet, l'esborrany s'ha consensuat, s'ha parlat i s'ha
utilitzat els coneixements dels sectors, perquè evidentment ell
hi poden aportar molt, són els que viuen el dia a dia i són els
propietaris dels comerços i crec que hi tenen molt a dir. M'ha dit
que el Partit Popular no el té, jo li assegur que ben aviat el Partit
Popular el tendrà, esper que opini, que ens ajudi a treure'l
endavant sigui de la manera que sigui. Per tant, cap de les
propostes que m'ha fet, li assegur que no cauran en sac romput,
sinó que les tendrem en compte, les mirarem i segur que ens
posarem d'acord per tal de treure el més aviat possible aquesta
llei. No es preocupi, Sr. Cardona, no vull dir ara, però tal vegada
la setmana que ve. Pot estar-ne ben tranquil, ara avui no la hi
puc donar, tenim el Dijous Bo en marxa i estic molt ocupada ...
No, seriosament, li farem arribar ben aviat, però no perquè ens
ho hagi demanat, sinó que ja entrava, com no podia ser d'altres
manera, dins els nostres plans.

Línia de Capdepera. Jo insistesc, en aquest tema s'ha fet
molta demagògia, s'han signat convenis, s'han fet lleis, però a
l'hora d'executar-ho, l'interventor de l'ajuntament va dir que no
era possible aquest sistema, no rotundament, l'interventor de
l'ajuntament, cregui'm que jo tenc per costum escoltar i
respectar les decisions dels tècnics, cosa que no sempre passa;
jo crec que els tècnics són per escoltar-los, per tenir en compte
els seus advertiments i per mirar les seves propostes, i en aquest
cas hi ha hagut problemes tècnics de caire municipal per tirar
endavant el que vostès varen vendre i el que vostès varen voler
fer veure que tot estava resolt i no és així.

Tornant a Capdepera. Miri, el que no pot ser és la situació
que vostè ha mantingut durant quatre anys, no pot ser la situació
que s'ha mantengut a Eivissa, tampoc, s'han de donar solucions
als ciutadans. I cregui'm una cosa, Sr. Conseller, i li vaig dir a
la passada intervenció, ..., perdó, Sr. Diputat, és igual, jo sempre
el veuré com el meu predecessor, què vol que li digui? ...
M'alegra, perquè veig que és molt àgil mentalment i que tot el
temps m'està corregint i això sempre s'agraeix.

Li deia que el tema de Capdepera, el tema d'Eivissa són
situacions insostenibles, si hi ha finançament real, no fictici,
com diu vostè, es poden soterrar les línies, no hi ha cap
inconvenient, si no hi ha finançament és més complicat. Què
hem de fer per això?, hem de posar en risc tot el
subministrament elèctric d'Eivissa, per exemple? Jo crec que no
és seriós, i si jo alguna vegada m'he de banyar i he de rectificar,
perquè me'n tem que anava equivocada, no som cap riu que no

pugui tornar enrere, cregui'm, som una persona normal i corrent,
una persona planera, una persona que no ha fet cap màster
d'electricitat i, per tant, si he de tornar enrere en bé de la
ciutadania ho faré, el que no faré mai -escolti'm bé- i ja li ho
vaig dir, no és una cosa nova, el que no faré mai serà tenir un
expedient dins el calaix perquè no expropiïn un amic meu, i
això a vostè crec que li sona, no d'aquesta etapa, de l'anterior, de
quan jo era directora general d'Indústria, la li faré memòria, no
es preocupi. Jo això no ho faré. Vull dir que tothom ha de ser
igual, i jo m'he trobat expedients d'expropiació amb un sol
expropiat a haver de ..., i m'han dit, no, això, cosa de qui era el
conseller, i vaig haver d'anar jo a expropiar-lo, i jo amb aquesta
situació m'hi ha trobat, i això és greu i no voldria caure mai en
la temptació de fer aquestes coses. Per tant, tema de Capdepera,
ja li ho he dit, el projecte ha sortit, el projecte no ha tengut
alAlegacions, l'ajuntament, en aquest cas, ha donat el vistiplau,
cosa que no ha passat, per exemple, amb el parc fotovoltaic de
Formentera, i aquest projecte es tirarà endavant, ja ho he dit,
intentant tenir el màxim de sensibilitat i intentant danyar el
menys possible el medi ambient. Però jo crec que s'ha de donar
sortida a aquesta situació, no es pot mantenir per més temps.

No sé si em deix alguna cosa.

M'ha demanat per l'abocador de Capdepera. Jo no sé quina
classe de convenis tenien signats, el tema és que devia ser també
paper on hi havia particulars enmig, on hi havia recuperació
d'uns terrenys. Nosaltres el que hem fet és l'únic que està a les
nostres mans perquè això sigui una actuació de ben de ver. Hem
signat un conveni amb l'Ajuntament de Capdepera, es farà allà
una inversió important, però es recuperarà una zona no per a cap
particular, sinó per a tota la ciutadania. I això crec que ho hem
de fer, estam molt tranquils amb aquesta acció i estam molt
contents d'haver fet aquesta passa. Jo crec que d'aquí un any, un
any i mig, mig any, no sé el temps que es torbarà a aquest
segellat, tant els ciutadans de Capdepera com els de Mallorca en
general ens ho agrairan, entre d'altres coses perquè vostè sap
que és una zona que limita totalment amb una zona protegida i,
per tant, crec que no ens podem tornar més temps amb aquest
projecte, perquè cregui'm, que és molt fàcil dir que aquest
projecte no costarà res, jo mateixa em trob amb un projecte que
va impulsar vostè mateix i el batle d'Inca, mercat cobert, no
havia de costar res a la ciutadania, tot havien de ser
subvencions, havien de ser, i al final ha costat un dineral, per
tant entenguin que desconfiï una mica dels seus projectes. Em
sap greu dir això, però és la pura veritat.

Per part meva he contestat a tot, en tot cas, continuu oberta
si hi ha res més a haver d'aclarir i quant a l'esborrany de la llei
de comerç, ens comprometem a fer-lo arribar el més aviat
possible al Grup Popular.

(Intervenció inaudible)

Que sí, que li farem arribar, no es preocupi i, si no, renyi'm,
no serà la primera vegada que ho fa.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Només queda agrair-li la
seva presència i la dels seus alts càrrecs. I no havent-hi més
assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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