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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam una nova
sessió de compareixences i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Cristóbal Huguet substitueix el Sr.
Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bon dia, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Crespí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, per tal d'explicar el Projecte de llei
RGE núm. 13990/09, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam a la compareixença de l’Hble. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia per tal d’explicar els pressuposts de
la seva conselleria per a l’any 2010.

Hi assisteix l’Hble. Consellera Sra. Francesca Vives i Amer,
a la qual saludam, acompanyada dels següents alts càrrecs: Sr.
Sebastià Reixac, secretari general; Sr. Pere Trias, director
general de Comerç; Sr. Antoni Femenias, director general de
Promoció Industrial; Sra. Marilena Tugores, directora general
d’Energia; Sr. Jaume Garau, director general de Fons Europeus;
Sr. Àngel Pujol, director gerent de l’IDI; Sr. Joan Ferrà,
assessor de la conselleria; Sra. Catalina Alemany, directora
gerent del Centre Balears Europa. 

Té la paraula l’Hble. Consellera per fer l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt bon dia, i en primer lloc vos vull agrair que sigueu aquí per
a la presentació del Projecte de llei de pressuposts de la
comunitat autònoma de l’any 2010, per tot allò que fa referència
a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

És obvi que durant aquests mesos s’ha parlat molt dels
pressuposts de l’any que ve i que, si hem de ser francs, hem de
dir que no agraden a ningú. No crec que ningú se senti satisfet
d’haver de retallar els pressuposts, però no ha quedat més remei
a causa de la situació econòmica actual i sobretot de la
davallada dràstica d’ingressos. També és ben cert que aquests

pressuposts, però, els pressuposts de la conselleria, hem intentat
configurar-los des d’una perspectiva real i pensats per poder
continuar actuant per sortir el més aviat possible d’aquesta
situació. Ara sí, sabem que enguany més que mai haurem de ser
austers, eficaços i eficients. 

Aquest departament gestionarà durant l’any 2010 uns
pressuposts de 50.843.000 euros, una xifra que suposa una
disminució de més de 4 milions d’euros respecte de l’any
anterior; en percentatges seria al voltant del 7,5%, però això sí,
s’ha de dir que supera en un 12% el pressupost que hi va haver
per exemple l’any 2007. Per tant pensam que podem fer bona
feina.

Aquests pressuposts ja he dit abans que són fruit de la crisi
i també del mal finançament d’aquesta comunitat autònoma. Per
tant ens han de dur a l’optimització dels recursos dels quals
disposam. S’ha de dir que tot i que s’ha avançat en matèria de
finançament encara estam molt lluny que l’Estat espanyol faci
justícia amb els ciutadans de les Illes Balears, perquè tots hem
vist com ben bé no arribava la quantitat de la qual ens havíem
fet les expectatives, i també està una mica lluny encara de
recuperar el deute històric de l’Estat amb les Illes Balears. 

Per altra banda, com ja vaig dir l’any passat, cal 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 de les Illes Balears dins el mercat de
treball, i dins un context socioeconòmic que ens ha de dur a una
diversificació efectiva de l’economia de les Illes Balears.
També l’estalvi energètic i el foment de les energies renovables
són peces clau a desenvolupar en temps d’incertesa.

Així començaré per la Secretaria General, i he de dir que
manté un pressupost de 8.350.000 euros. És un pressupost molt
similar al de l’any passat i sobre el qual no hi ha grans novetats
a destacar, exceptuant la davallada d’un 18%, així mateix, del
capítol 2, que com sabeu són despeses corrents i per tant
entenem que no interferirà d’una manera notable en el
funcionament de la conselleria. Aquest programa, a més dels
serveis generals, té previst produir una aplicació informàtica de
gestió de totes les línies de subvencions per agilitar, o per
continuar agilitant, millor dit, i millorant tots els tràmits. També
es continuarà treballant, com no podia ser d’altra manera, en la
implementació de la Directiva de serveis, així com continuarem
amb la implementació d’un pla de qualitat que hem iniciat a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. I també, i aquest
punt és important i el vull destacar, des de la Secretaria General
es tramitarà o s’ajudaran a tramitar els projectes sobre patrimoni
cultural dels fons FEDER.

Per altra banda, si anam a la Direcció General de Comerç,
he de dir que gestionarà un pressupost de prop de 13,5 milions
d’euros. És només mig milió menys que l’any anterior. Així i tot
vull destacar l’augment de més de 300.000 euros en el capítol
7, que com vostès saben són ajudes i subvencions, i estarà
destinat a les diferents línies de subvenció dirigides a la
innovació, la cooperació empresarial i el comerç urbà. Em vaig
comprometre amb el sector de comerç a fer el possible i
l’impossible per tal de no davallar les ajudes i estic convençuda
que ho podem complir. De fet jo crec que aquests 300.000 euros
són significatius. Aquesta direcció general també incidirà en
l’adaptació de la nova normativa de comerç i a redefinir els
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òrgans de colAlaboració com és ara el Consell Assessor de
Comerç.

Passant a Fires i Congressos, he de dir que disposarà de
3.147.000 euros per tal de continuar la tasca iniciada i poder
potenciar, o continuar potenciant, millor dit, les fires
professionals. Així mateix també s’està fent feina per reduir
costos en aquesta empresa optimitzant els recursos disponibles,
és una feina que s’està fent ja i que crec que estam en el camí
indicat.

Per part de la Direcció General d’Energia s’ha de dir que
gestionarà un total de 6.850.000 euros; això és un 9% menys
que l’any anterior, però s’ha de dir que el programa de
rehabilitació de centres industrials i de terrenys contaminants se
centrarà enguany, perdó, el 2010, se centrarà únicament a
finalitzar la recuperació de l’abocador de Son Barbassa de
Capdepera; la inversió forta s’ha hagut de fer dins l’any 2009,
i per tant l’any 2010 és ja el punt i final, d’aquí que hi hagi
aquesta davallada tan important del pressupost.

Quant al foment de l’ús d’energies renovables i d’estalvi
energètic, s’està fent feina en base a tres grans objectius: per
una banda, fomentar l’eficiència energètica, assegurar la qualitat
dels serveis energètics i també impulsar les energies renovables.
Cal destacar que es té previst modificar el pla director en breu,
tot just quan tenguem l’estudi del potencial energètic en
energies renovables a les Illes Balears, un estudi que ja està
avançat i que s’està fent però, ja dic, ja està en una fase
avançada i també la inversió grossa s’ha hagut de fer dins l’any
2009.

Aquest any també es treballarà per desenvolupar el pacte de
batles, que supòs que vostès coneixen i que vàrem presentar fa
escasses setmanes, per tal de disminuir un 20% les emissions de
CO2. Així mateix es continuarà amb les ajudes que es
convoquen conjuntament amb l’IDAE, i potenciam les energies
renovables, des de la conselleria intentam fer feina en la
potenciació de les energies renovables, que he de dir que ja
assoleix un 2,60 de la potència total instalAlada. No tiram les
campanes al vol amb aquesta xifra, tot s’ha de dir, però sí que
entenem que anam millorant i que suposa un notable increment
a les Illes, ja que en el 2007 la xifra era només d’un 0,21%.
Aquest programa conjunt amb l’IDAE disposarà de (...) milions
d’euros, també és una quantitat molt semblant a la de l’any
passat.

I permetin-me fer incidència en el gasoducte, que com
vostès saben ja ha arribat i ja està operatiu a Mallorca. Per això
es posa en marxa tot un calendari que més o manco estam
seguint d’una manera escrupolosa, i que té com a primer
objectiu la substitució del gas canalitzat actual, que com saben
és aire propanat, per gas natural. S’ha de dir que ja dins la
setmana passada es va acabar una intervenció que permet que ja
90.000 clients de la badia de Palma disposin d’aquest
combustible. També s’ha de dir que s’aprofita tota aquesta
conjuntura per introduir la liberalització del mercat de gas a les
Illes amb la introducció de les tarifes d’últim recurs. En una
segona fase, i atenent el protocol de seguretat i la finalització
dels trams terrestres, s’aniran canviant les turbines del grup de
les centrals de cicle combinat de Son Reus i de Cas Tresorer,
que actualment funcionen amb gasoil, i també alguns equips de
la central tèrmica d’Eivissa. 

Per la seva banda la Direcció General de Promoció
Industrial mantendrà un pressupost de 16.378.000 euros, un
milió menys que l’any anterior. La majoria de la retallada, però,
s’ha produït en el capítol de transferències corrents i, entre altres
coses, es deu a la reducció d’empreses públiques com són el
CEEI i el CDEIB. Així per tant l’IDI gestionarà quasi 4 milions
d’euros per dur a terme la seva activitat en matèria de polígons,
disseny i moda. Per altra banda es desenvoluparà el Pla
d’indústria, en el qual ja s’està fent feina des de fa un parell de
mesos des de la mateixa conselleria i juntament amb la
Conselleria d’Economia, i es té previst que s’articuli un servei
d’internacionalització per tal de posar a l’abast de les empreses
tots els recursos existents. En aquest sentit també la feina està
avançada i ja s’han fet algunes accions. Les ajudes i
subvencions a petites i mitjanes empreses, a empreses
industrials i a la innovació es mantendran, tal com em vaig
comprometre, amb una situació molt similar a la de l’any
anterior.

La Direcció General de Fons Europeus tendrà un pressupost
global de més de 2,5 milions d’euros, dels quals 1.879.000
aniran destinats al Centre Balears Europa, que centrarà els seus
esforços a augmentat la formació sobre la Unió Europea,
millorar encara més la difusió que es dóna, i també incrementar
el lobby de les Illes Balears davant la Unió Europea. Com hem
comentat abans, part de la gestió de la tramitació dels fons
FEDER es du per una qüestió d’eficàcia i de bon funcionament
conjuntament amb la Secretaria General. La Direcció General
de Fons Europeus ha efectuat des de la seva creació una
important tasca que tots vostès coneixen i que ha permès que les
Illes Balears no perdin part dels fons provinents de la Unió
Europea. S’han realitzat projectes a les quatre illes de gran valor
per als ciutadans i a proposta d’aquests ciutadans. Així es
treballarà en la gestió, el seguiment, el control i la verificació
dels projectes subvencionats per tal de fer efectives les ajudes
europees. L’any 2010 es continuaran les vuit accions
començades en el 2009, que són quatre a Mallorca, una a
Menorca, dues a Eivissa i una a Formentera. 

Finalment la Direcció General d’Indústria compta amb un
pressupost de 3.209.584 euros per continuar prestant els seus
serveis a la ciutadania, i tendrà diferents eixos, o té i
continuarem treballant en diferents eixos fonamentals, com són
continuar potenciant la tramitació telemàtica, simplificar i
agilitar la tramitació presencial, i una política mediambiental a
les pedreres; també simplificar més els tràmits administratius.
Vull aprofitar per anunciar que en aquests moments ja està
enviada al BOIB una nova línia de subvencions precisament des
de la Direcció General d’Indústria per adaptar totes aquelles
instalAlacions que són molt antigues i fer-hi les reformes
pertinents, entenem que és una ajuda que pot estimular la gent,
animar-la a reformar les seves instalAlacions i, al mateix temps,
donar feina al sector d’electricistes que, com saben, a causa de
la frenada de la construcció ho agrairan, segur, i és una proposta
es pot dir que seva, juntament amb la direcció general.
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Un tema que vull destacar és que aquesta en direcció general
continuam treballant per tenir un mapa molt clar per tal de donar
seguretat i projecció, perdó, estam treballant en un mapa de
totes les pedreres que hi ha a les Illes Balears. És una feina que
ja vàrem muntar un equip a principi d’any, i un equip que està
treballant i analitzant pedrera per pedrera per tal de donar
seguretat i projecció a les que compleixen tots els requisits, i
també identificar les que no els compleixen o les que no
compleixen, diria jo, la normativa per tal que duguin a terme les
reformes necessàries, ajudar-les en aquesta tasca. Les que no
tenguin cap possibilitat d’adaptar-se a la normativa vigent no
quedarà més remei que tancar-les, però vull dir que quedi molt
clar que és un sector amb el qual feim feina d’una manera molt
propera i estam fent alguns avanços. És un tema complicat, és
un tema difícil, i és un repte que assumim amb molt de gust.

Per la meva banda, si vos sembla, crec que he exposat les
línies generals que teniu més desenvolupades a la memòria dels
pressuposts, i vull reiterar que la intenció en tot moment és de
mantenir al màxim totes les ajudes que es donen des de la
conselleria, i volem assumir -no ens queda més remei, tot s’ha
de dir- la baixada dels pressuposts com un repte d’eficiència.
Per suposat a partir d’ara aquesta consellera i tot l’equip, al qual
vull agrair que m’hagi acompanyat avui, estam oberts a
contestar qualsevol dubte, a ampliar informació i a afegir tot
allò que trobeu que no s’ha entès. No tenc cap problema per fer
una segona intervenció amb molt més detall, si ho trobau
oportú.

Moltíssimes gràcies i a la vostra disposició, com no podia
ser d’altra manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.
Procediria ara la suspensió per un termini màxim de 45 minuts
si algun grup així ho solAlicita. No?

Per tant continuam, i en primer lloc intervé per part del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, en primer lloc vull donar-vos les gràcies per la
vostra exposició, per la vostra presència aquí i per l’explicació
d’aquests pressuposts que heu preparat des de la conselleria per
al 2010. 

Ho hem repetit a bastament, perquè aquesta és la penúltima
compareixença en pressuposts, que són uns pressuposts de
contenció, uns pressuposts d’optimització, per tant diríem uns
pressuposts de peus a terra de cara a fer front a la situació en
què ens trobam. De tota manera sí que voldria fer una remarca
de tipus general i des de la consciència o essent conscient que
un es pot equivocar, però vagi per dit una mica que aquesta
sortida de la crisi econòmica que estam passant consider que ja
no es tornaran a produir uns pressuposts com aquells que
s’havien viscut a altres èpoques o en altres moments. Crec que
la contenció que tenim enguany serà allò que se instalAlarà en la
nova manera de fer pressuposts, vull dir que no és una cosa
esporàdica sinó que és una cosa que quedarà, i pens que seria
una cosa positiva que quedàs amb aquesta nova manera de fer

pressuposts. Ho dic en el sentit que no vol dir que els
pressuposts en un futur no puguin tornar a pujar o tornin a ser
més optimistes, però pens que aquesta manera de fer uns
pressuposts més acurats, més ajustats a les necessitats de les
Illes Balears a cadascun dels departaments, per tant més
racionals i més a buscar unes sortides molt concretes marcades
per unes directrius polítiques que pens que cada vegada han de
ser més afinades a la realitat de les Illes, pens que serà allò que
imperarà i que es posarà d’alguna manera en la manera de fer
pressuposts a les Illes Balears, i pens que serà, des del meu punt
de vista, una manera de fer encertada.

En relació amb els pressuposts que ens presentau de cara al
2010, un parell d’aclariments sobre qüestions concretes. En
primer lloc en el programa 763, d’ordenació, reforma i
modernització d’estructures comercials, ens agradaria saber com
es materialitzaran tots els ajuts que preveu el programa. Clar, ho
dic des del punt de vista sempre mirant el territori, des d’Eivissa
pel Canvi interessa com es durà a terme; ho dic perquè si es fa
a través de les associacions o a través de les PIME, a través de
les diferents associacions de comerciant, clar, s’haurien
d’atendre en la mesura en què es pugui allò que són les realitats
específiques i ben diferents de cadascuna de les Illes. Que no se
m’entengui malament, però a vegades els criteris que serveixen
per a Mallorca no són els mateixos criteris que poden servir o
no poden ser tan eficaços o tan operatius a les altres illes,
sobretot a Eivissa i de vegades també a Formentera. Per tant si
tenim en compte aquestes especificitats de cada illa, del seu
teixit comercial, perquè els ajuts que es preveuen en aquests
programes siguin el més eficaços possible.

També quant al programa, a l’apartat del recinte firal, de
Fires i Congressos de Balears, també, clar, vull dir, m’alegra,
estic contenta de veure que apareix una frase referida al recinte
firal d’Eivissa; és a dir, crec que és molt positiu. Per tant, ens
agradaria saber les ajudes a aquest recinte firal, la frase que
teniu a la memòria, diu: “és que l’objectiu és poder participar
amb recursos humans i materials”, vull dir si és pròxima la
resolució d’aquestes ajudes per al recinte firal d’Eivissa.

També, en relació amb el programa de foment d’ús
d’energies renovables i estalvi energètic, ens agradaria saber
com es pensa treballar aquesta qüestió a l’illa d’Eivissa. Quan
es parla de l’eliminació dels punts negres, que us apareix a la
memòria, a la pàgina 815, diu: “eliminació dels punts negres de
la xarxa de transport”, hi ha una frase que diu: “en el cas
d’Eivissa treballam per resoldre la problemàtica de la línia de
reforç de la xarxa entre les subestacions Sant Antoni, Sant Jordi
i Torrent es pugui dur endavant”, i clar, ja sabeu que aquesta
diputada és un dels temes que ha manifestat diverses vegades la
preocupació. No sé si hi ha algunes notícies que facin referència
a aquest punt, sinó també sí que és cert que us agrairíem si ens
poguéssiu desenvolupar una mica més aquest apartat.
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Després, també una altra preocupació que hem manifestat
moltes vegades i que segurament és fruit d’un canvi de política,
en aquest tema em refereix a la internacionalització dels
productes de les Illes Balears. Heu parlat d’un servei que faria
referència a aquest apartat, ens agradaria, això sí, saber quines
partides pressupostàries, quines accions de govern es pensen
promoure en un dels apartats que jo pens que és més important
de cara a comercialitzar els productes de les Illes Balears.

Dos temes quant a iniciatives legislatives, felicitar-vos la
feina que es fa en tot el Pla de pedreres, sí que és cert que és un
tema molt delicat, que és un tema difícil, és un tema que, clar,
des del moment que fa referència a tota una sèrie d’espais
degradats i que per tant s’hi ha de fer qualque tipus
d’intervenció, però que també són espais degradats que són
necessaris per al desenvolupament d’aquestes illes. Per tant, un
es troba entre els límits del desenvolupament però també de la
conservació; per tant, heu parlat d’aquest Pla de pedreres, però
no ho sé, si poguéssiu desenvolupar una mica més, a veure quan
seria possible poder comptar amb aquest tema.

I dins aquest Pla de pedreres, si el tema de Formentera,
aquest tema diríem, ja que és un ecosistema tan singular i tan
específic, si es tendrà en compte aquesta especificitat dins el Pla
de pedreres de l’illa de Formentera.

I finalment, pens que també seria important, n’heu parlat,
però pens que breument, crec que estaria bé una reflexió
envoltant els beneficis que representarà per al petit i mitjà
comerç de les Illes Balears la nova Llei de comerç, aquesta
adaptació a la Directiva europea; si ens en poguéssiu fer una
valoració crec que seria d’agrair.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria agrair la
presència de la consellera per explicar-nos els pressuposts de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, així com a tot el seu
equip que l’acompanya, per parlar d’uns pressupost del 2010, i
ja és un tema efectivament repetitiu a totes i cadascuna de les
compareixences que hem tengut en relació amb els pressuposts,
marcats per la crisi econòmic, la qual cosa suposa una davallada
d’ingressos important i que ha obligat, per tant, el Govern de les
Illes Balears a fer uns pressuposts marcats per l’austeritat,
marcats per la reducció en general de totes i cada una de les
àrees i de totes i cada una de les conselleries. Per tant, tot el
Govern ha de fer l’esforç per dur a terme aquestes retallades i
com no podia ser d’altra manera, també la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia ha dut a terme aquesta reducció.

Sempre tenint en compte que és important tenir la
priorització que els sectors econòmics, els sectors productius
necessiten línies concretes, línies programàtiques, línies d’acció
molt importants, perquè en una situació de crisi econòmica,
precisament, sectors com els que representa la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia són els que poden ajudar a tirar
endavant. Crec que tots tenim ben clar que especialment el
sector de petites i mitjanes empreses, tant del sector comercial,
com del sector industrial, com d’altres sectors poden ser els que
poden tirar endavant, en certa manera, l’economia del país. Per
tant, crec que és molt important que aquesta reducció que també
es planteja en aquesta conselleria, sigui bàsicament amb
austeritat, sigui bàsicament amb compromisos i amb accions de
retallar despeses no prioritàries, però sempre que els programes
i accions que puguin desenvolupar els sectors econòmics i els
sectors productius que representa aquesta conselleria no es
vegin afectats.

I jo crec que s’ha aconseguit, s’han presentats uns
pressuposts que davallen, uns pressuposts austers, uns
pressuposts de reducció de costos, però que no afecten aquestes
línies bàsiques i més importants que es duen a terme en aquest
àmbit econòmic, com és el de comerç, indústria i energia. Per
tant, en aquest sentit felicitar la conselleria per la feina que fa i
per la tasca que fa.

I crec que a més, i s’ha de destacar, recordar que quan
encara no havia sortit aquest tema damunt els mitjans de
comunicació ja la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia va
posar les primeres passes, ja va fer les primeres accions per a la
reducció del sector públic, que ara, a més, i la mateixa
consellera hi ha fet referència, té per exemple una traducció en
el mateix pressupost, a la Direcció General de Promoció
Industrial, gràcies precisament a l’eliminació de dos consorcis
que encara persistien allà i per tant felicitar també aquesta
reducció del sector públic i que estic convençut que se seguirà
fent feina en aquest sentit, de racionalització de l’administració
pública i que, lògicament, també s’estendrà, estic convençut, a
altres conselleries i a altres àmbits de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I destacaria també dues qüestions importants, i també
m’afegesc al portaveu anterior, que demanava aprofundir una
mica més sobre les explicacions.

La primera és el Pla d’indústria. Crec que precisament en
aquests moments de dificultats econòmiques la indústria de les
Illes Balears, la indústria tradicional, però també la indústria
innovadora, la indústria nova, necessita el suport de la
Conselleria de Comerç i Indústria, del Govern en general,
perquè això és una qüestió transversal que afecta altres àrees i
és molt important, per tant, tenir un pla que pugui assegurar el
futur de la bijuteria, del moble, del calçat i d’altres indústries
que es basen també en el coneixement, en la innovació, i crec
que és molt important, per tant, anar avançant en aquest sentit.
Per tant, és una bona notícia saber que aquest pla d’indústria ja
s’elabora, s’avança i ens agradaria saber quines previsions hi ha,
quin calendari hi ha i quines són les accions més importants i
destacades que hi podria haver dins aquest pla d’indústria, a
desenvolupar a partir del 2010, perquè entenem que un pla
d’indústria no pot ser una qüestió d’un any, sinó que ha de ser
una qüestió a mig, fins i tot a llarg termini, insistesc, per
assegurar aquesta diversificació econòmica, que tots ens
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omplim la boca de dir-la, de defensar el canvi de model
econòmic, però es necessita pressupost, es necessiten accions
concretes, es necessita, per tant, apostar de bon de ver i no
només de boca en aquestes qüestions que poden ajudar, per tant,
nous mercats i els mercats ja existents que puguin no només
subsistir, sinó, fins i tot, avançar i créixer. I per tant, és molt
important, insistim, per a l’equilibri de l’economia del país, de
l’economia de les Illes Balears que la indústria també pugui ser
un sector en creixement, ser un sector important per fugir de
monocultius, tots tenim molt clar que el turisme lògicament és
el motor de la nostra economia i ho continuarà essent, però hem
d’equilibrar la nostra economia. I per tant, en aquest sentit, crec
que aquesta acció del Pla d’indústria és molt important.

I llavors, l’altra qüestió que jo volia destacar és la Llei de
comerç que ja és en tramitació parlamentària, que és a la darrera
fase, ja pràcticament a punt de ser aprovada definitivament, que
suposa, per una banda consolidar el model de comerç urbà que
ens vàrem marcar ja en anteriors legislatures aquí a les Illes
Balears; un model de comerç aposta per a un territori illenc, un
territori limitat, per a un territori mediterrani, i per tant un
determinat model, crec que és molt important. I per altra banda,
també, lògicament l’adaptació a la Directiva de serveis, una
directiva de serveis que, tot i que alguns han volgut fer veure
que en realitat era un campi qui pugui i era una porta oberta que
es pogués fer qualsevol cosa, jo crec que la mateixa Directiva de
serveis, com llavors queda marcat dins l’adaptació que fem a la
Llei de comerç, efectivament, també té en compte altres
qüestions, com la igualtat d’oportunitats, com puguin ser per
tant altres qüestions com la proximitat, etc., que crec que són
perfectament assumibles dins la Llei de comerç i dins el nostre
model de comerç. Per tant, també m’afegiria a la petició de
veure quina és la previsió de desenvolupament per al pròxim
any d’aquesta Llei de comerç.

I per la meva banda, res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents,
en primer lloc, donar la benvinguda a la consellera i al seu equip
que l’acompanya i agrair-li l’explicació que ens acaba de fer en
relació amb el pressupost del 2010. Un pressupost de quasi 51
milions d’euros, reflex del moment que vivim, un moment
d’austeritat, em repetesc del que ja han dit els portaveus que
m’han precedit, però crec que s’ha de recalcar, un moment
d’austeritat, en què tots hi hem de posar el màxim esforç i la
màxima voluntat per a l’optimització i la rendibilitat de cada
partida.

Ens consta que des de la seva conselleria ja fan feina en
aquest sentit d’austeritat i un clar exemple n’és la
reestructuració de les empreses públiques que vostè ha
comentat, eliminant el Consorci per al Desenvolupament
Econòmic de les Illes i el Consorci Europeu d’Empreses
Innovadores, essent assumides les seves funcions per altres
empreses ja existents.

Confiam que des de la Direcció General de Promoció
Industrial puguin desenvolupar eficaçment el Pla d’indústria, en
especial amb suport als clústers i al foment a la
internacionalització, ajudant així, amb aquests esforços i amb
aquesta aposta clara pel canvi de model econòmic que promou
aquest govern del qual vostè en forma part, i fer especial èmfasi,
entre d’altres, en la millora de l’R+D+I.

En línia amb aquest objectiu observam que tenen la previsió
de produir l’aplicació informàtica per a la gestió de les línies de
subvencions, vostè ens ho ha anunciat. També la part del
programa operatiu de Balears 2007-2013 dels fons FEDER,
destinat a la protecció i a la conservació del patrimoni cultural,
així com el seguiment i la implantació de les normes de qualitat
que ja s’ha iniciat dins aquesta legislatura.

Pel que fa a la Direcció General d’Indústria, ens satisfà que
sigui capdavantera en l’apropament de l’administració al
ciutadà, amb un nou impuls a les eines telemàtiques per a la
seva total informatització.

En relació amb la Direcció General d’Energia, em sembla
que vostè ha comentat que les energies renovables suposaven a
dia d’avui entorn d’un 2,6% del total connectat a la xarxa,
enfront d’un 0,21% que es va trobar quan va entrar al Govern
l’any 2007. Tot i que encara som enfora del percentatge que
seria ideal, l’animam a continuar treballant en aquest sentit per
tal de fomentar i incentivar aquestes energies netes, així com per
a la millora també de l’eficiència energètica.

Les campanyes de conscienciació que ens ha anunciat
sempre són importants i esperam que la ciutadania respongui
adequadament.

Pel que fa a comerç, el nostre grup vostè sap que està
convençut que el comerç és i ha de ser molt més encara un
dinamitzador clar dels nostres municipis. També pensam que el
comerç té en certa forma una assignatura encara pendent
consistent en la seva modernització total i l’adaptació als
requeriments actuals dels consumidors. En conseqüència, tots
els esforços que per part de la conselleria es realitzin, no
únicament per protegir-los sinó també per ajudar-los a innovar,
innovar, aquesta paraula màgica i no sempre ben compresa, tots
aquests esforços els consideram molt positius. I aquí l’aprovació
de la nova Llei de comerç per adaptar-la a la Directiva europea
n’és un pilar bàsic, n’estam convençuts.
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Pel que fa a Fires i Congressos veiem un ambiciós programa
d’activitat i constatam, almanco a nivell de Menorca, que és on
jo millor ho puc palpar, una molt bona acceptació a nivell
ciutadà i també a nivell professional dels diferents programes.

En relació amb l’IDI, ressaltar un any més la colAlaboració
amb els ajuntaments, amb l’objectiu que els petits i mitjans
empresaris puguin aconseguir millors instalAlacions. I aquesta
colAlaboració es veu afavorida per part d’aquells municipis que
han treballat en la construcció de polígons industrials i han
primat per damunt de tot l’interès general.

Ja per acabar, dir-li que és veritat que enguany el pressupost
d’aquesta conselleria s’ha hagut de contreure, igual que ho ha
fet el pressupost de tot el Govern i igual que ho fan les famílies
dins aquest context de crisi generalitzada. Però també val la
pena recordar que el gran salt quantitatiu ho va poder fer
aquesta conselleria en el pressupost de l’any 2008, quan va
créixer per damunt del 17%; el nostre grup assumeix aquesta
contenció i tenim la seguretat i la tranquilAlitat, Sra. Consellera,
que amb el pressupost de què vostè disposa en farà el millor ús
possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. I per part del Grup
Parlamentari Popular, intervé el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les meves primeres paraules vull
que siguin de benvinguda i donar l’agraïment a la consellera,
així com a tots els alts càrrecs que l’acompanyen avui en
aquesta comissió.

Anam a pitjor, Sra. Consellera, em cregui que li dic amb tot
l’afecte del món, però si els pressuposts del 2009 eren magres,
molt magres, els pressuposts, el projecte que vostè ens du avui
aquí és molt pitjor. Efectivament, és un pressupost que es veu
minvat en un 7,5%, en 4.233.000 euros, i per a mi el més
preocupant d’aquesta baixada és que es produeix bàsicament en
els capítols 4, 5 i 6, si suman 4, 5 i 6 veiem que hi ha una
disminució de 3.111.000 euros, que del capítol 6 i 7 és un
1.826.000.

Em cregui, Sra. Consellera, que no són uns pressuposts per
fer front a la crisi, com vostè ha dit, i per ajudar les empreses;
no ho eren, i així ja li vaig dir, els pressuposts del 2008 ni
tampoc els del 2009. Però em cregui que pensàvem l’any passat
que vostè hauria rectificat per a aquest any, per als pressuposts
del 2010, però no, veiem que continua amb la mateixa
tendència. Veiem, podem comprovar que la política d’aquest
govern, no de la seva conselleria, Sra. Consellera, sinó del seu
Govern, d’aquest govern d’aquesta comunitat, és la mateixa
política del president Zapatero a l’Estat espanyol, una política
d’esperar, esperar que els països europeus ens treguin d’aquesta
crisi, sobretot països com Alemanya i que això sigui perquè
pugi el consum i la demanda del nostre país amb l’estirada
d’aquests altres països. Per què si no idò tot els analistes, tots els
experts coincideixen a dir que nosaltres ens recuperarem més
tard que la resta d’Europa?

Però miri, jo no incidiré més en aquest tema, avui, Sra.
Consellera, perquè avui m’interessa més fer-li una sèrie de
preguntes per a després poder confeccionar les nostres esmenes
i intentar esmenar aquest pressupost. El primer que li vull
demanar és quan aprovarà el Pla estratègic de la indústria, pla
que vostè va anunciar ara fa dos anys, en el novembre del 2007
a la seva compareixença, i amb quines propostes per als sectors.
Aquest és un pla que avui hauria de ser ja en funcionament i que
avui hauria d’estar ja pressupostat a l’any 2010, precisament per
aquesta crisi en què estam immersos.

El 2007 vostè també va parlar i no l’he sentida avui parlar
del Pla d’internacionalització de les empreses, m’agradaria
saber com està aquest pla.

També va parlar d’un Pla estratègic de suport a la PIME de
les petites de les nostres illes, tot això el 2007, m’agradaria
saber en quina fase es troba aquest pla estratègic.

I va anunciar, i enguany no el veig tampoc dins el
pressupost, que donaria un fort impuls a la creació de les
empreses industrials. I jo li deman, del 2007 cap aquí, quantes
n’han creades, d’empreses industrials, Sra. Consellera? El que
hem pogut llegir als mitjans de comunicació és que n’han
desaparegut més d’un 30%.

A la memòria parla de facilitar sòl industrial, la meva
pregunta és, quins doblers hi destinarà? També m’agradaria
demanar-li, respecte de l’anunci que va fer vostè el 2007, fa dos
anys, a veure en quina fase es troben, ho hem llegit als mitjans
de comunicació, però m’agradaria saber-ho de vostè, en quina
fase es troben els polígons de Sóller, de Sant Antoni, de
Porreres, de Campanet i les naus modulars de Sa Pobla i Maó?

Ens satisfà que encara que tard aquesta setmana es
constitueixi el Consell Assessor d’Indústria, hem tardat dos anys
per constituir-lo, supòs que devia ser molt difícil.

Quins diners destinarà, Sra. Consellera, a subvencionar els
interessos dels crèdits a la petita i mitjana empresa de Balears,
de Comerç i d’Indústria? De quines partides?, i li deman a veure
si es finançaran íntegrament de la seva conselleria o hi haurà
finançament d’altres seccions. 

Diu també a la memòria que facilitarà l’accés als crèdits,
m’agradaria demanar-li com ho farà. Com aconseguirà facilitar
als petits empresaris l’accés al crèdit?

Em parla també a la memòria de redefinir la política
energètica a les Illes Balears, què vol dir amb això, Sra.
Consellera? I, per quan la Llei del sector energètic d’energia
renovable, la deficiència energètica que va anunciar el
novembre del 2007, ara fa dos anys? Quan es construirà la nova
línia a Capdepera per al 2010? Serà soterrada, com sempre han
defensat vostès?, hi ha una proposició no de llei aprovada per
unanimitat a aquest parlament en aquest sentit.
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Sra. Consellera, em sembla molt bé que pensin organitzar
jornades, dies de l’energia, en colAlaboració amb els ajuntaments
que signin els pactes dels batlles i la FELIB, però vull pensar
que això es tracta d’una errada, no crec que sigui tan sectari de
deixar fora l’AMIB, uns municipis sí i uns altres no. Deu ser
una errada, Sra. Consellera, la veritat no crec que deixi una
associació de municipis fora. La memòria diu que ho farà només
amb la FELIB.

Parla d’actualitzar la legislació d’artesania, també
m’agradaria saber què vol fer, si vol fer una nova llei. Parla
també del traspàs de les competències en matèria d’artesania als
consells insulars, l’any passat ja es va comprometre que es
traspassaria l’artesania als consells insulars. 

Fa referència als serveis generals, a la Direcció de Serveis
Generals, m’agradaria saber  a què es destinen els 4 milions
d’euros que hi ha a capítol 7, que són corporacions locals i
consells insulars. Ha fet referència que eren fons patrimonials,
però no l’he estesa molt bé, m’agradaria que em digués a què es
destinaran aquests 4 milions.

Dins Comerç, on hi ha una disminució dels pressuposts de
575.000 euros, m’agradaria saber a què correspon aquesta
variació respecte al pressupost de l’any passat. Veim que dins
el capítol 7 la partida 74, d’empreses públiques, hi ha 810.000
euros més per a fires i congressos i a corporacions locals hi ha
1.550.000 euros més que l’any passat, en canvi, a la partida 77,
d’empreses, hi ha una disminució de 850.000 euros i en allò que
fa referència a la partida 78, de famílies, desapareix la dotació
econòmica que hi havia l’any passat d’1.077.000 euros. És a dir,
es produeix un traspàs del privat a allò públic, fires i congressos
i ajuntaments pugen 2.360.000 euros i en canvi, empreses i
famílies, contradictòriament a allò que acaba de dir aquí que
mantindria totes les ajudes a les empreses disminueix en
1.927.000 euros. 

Promoció industrial, veim també que hi ha un transvasament
respecte del pressupost de l’any passat amb el d’enguany de la
partida 78 cap a la partida 77. És a dir, la partida 77, d’empreses
públiques, s’incrementa en 1.730.000 euros i la partida 78, de
famílies, disminueix en 1.600.000 euros. M’agradaria
m’explicàs a què es deu, a quin canvi de política es deu aquest
transvasament de la partida 7800 cap a la partida 7700. 

Una pregunta també que li he de fer forçosament, hem vist
pels mitjans de comunicació com s’ha dit que el Govern
destinarà 4 milions d’euros addicionals a treure la crisi a
Indústria i a multiplicar per 2 en 10 anys el PIB d’aquestes
indústries. M’agradaria saber d’on vendran aquests 4 milions
d’euros extres, si això és fer volar coloms o si, efectivament,
vendran de Presidència, vendran..., és a dir, de quina partida,
d’on treurà el Govern 4 milions d’euros per poder inflar
aquestes partides de promoció industrial?

Vaig acabant, planificació i ordenació de desenvolupament
energètic. Aquí hi ha una baixa molt important de 975.000 euros
i aquest programa està pràcticament només en capítols 1 i 2,
energies renovables i estalvi energètic, també m’agradaria
demanar-li, Sra. Consellera, a què es deu que la partida 7600, de
corporacions locals, pugi 1.100.000 euros més en detriment de
les partides d’empreses privades, 770 que sofreix una
disminució d’1.290.000 euros i la de famílies que també sofreix
una disminució de 315.000 euros. És a dir, dins aquest programa
d’energia ens trobam una vegada més que passen diners de la
privada cap a la pública. Per què? A què es deu aquest canvi,
Sra. Consellera?

La gestió del fons de procedència de la Unió Europea veim
que també baixa uns 428.000 euros i quant a fires i congressos,
Sra. Consellera, li deman per què hi ha fires que no es duran a
terme enguany, segons hem pogut veure a les memòries, també
ho hem llegit als mitjans de comunicació, concretament les de
Menorca en particular. 

M’agradaria també que em digués què ha assumit fires i
congressos del CDEIB i del CEIB, tal com diuen a la memòria,
no ho veim, quines funcions. El que realment és preocupant a
fires i congressos és que com vostè mateixa reconeix a la
memòria hi hagi una disminució d’un 32,4% d’ingressos per a
explotació. És a dir que el capítol 3, d’ingressos, sofreix una
disminució d’1.428.000 euros, xifra de negocis, i per altra part,
capítols 1 i 2, només baixen 776.000. Si volem baixar costos
hem d’inflar també els ingressos, si no treim més ingressos,
cregui’m que si no treim més ingressos el cost arriba un moment
en què ja no es pot reduir més. L’única manera de reduir-los és
tancar i això crec que seria totalment contradictori.

Acab, li ho promet, Sra. Presidenta, només és per demanar-li
a data de 31 de setembre d’enguany què té disposat i contret la
conselleria del pressupost del 2009. Em basta i m’agradaria que
m’ho digués del capítol 7, què té contret a data d’ara?

Això és tot, Sra. Consellera, en qüestions que tenc després
aquí anotades, segons la rèplica que em faci, ja en parlaríem en
debat i amb més profunditat, però el que m’interessa bàsicament
són aquestes qüestions molt concretes perquè m’expliqui aquest
canvi de criteri que he vist dins els pressuposts, quant a la
confecció dels pressuposts del 2010. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula ara l’Hble. Sra. Consellera
per tal de contestar les qüestions plantejades pels grups, quan
vulgui.
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Moltes gràcies a tots els portaveus que han intervingut,
intentaré contestar el millor possible les qüestions, vull dir de la
manera més aclaridora possible les qüestions que s’han
plantejat. En tot casi si després queda cap dubte, em pos a la
vostra disposició per ampliar la informació. 

Començaré per la Sra. Esperança Marí, vull agrair la seva
intervenció, l’alAlusió que ha fet al pressupost, però vull dir que
continuaré aspirant l’any que ve a tenir una major dotació
pressupostària. Ho  aspirava també enguany, no ha estat
possible, però tenc aquesta aspiració i estic segura que res em
farà canviar d’opinió.

Quant a les ajudes, entenc perfectament que tant de Menorca
com d’Eivissa i Formentera facin incidència que es tengui en
compte la situació territorial i jo li dic que sí, que es té en
compte la situació per illes i també per municipis. Quant a les
ajudes que surten genèriques, per a particulars i per a empreses,
hi tenen accés absolutament tots els ciutadans en la mateixa
situació i en les mateixes condicions. 

Quant a Fires, fa molt poc temps ens vàrem reunir amb el
Consell Insular d’Eivissa i la idea és signar un conveni i, per
suposat, ajudar al recinte firal d’Eivissa que no sempre ha de ser
amb doblers, vivim a un país que tot allò que no són ajudes i
que no són subvencions sembla que no compta, però jo, i això
també va per a les empreses, va per a les famílies i va per als
particulars, moltíssimes vegades la conselleria disposa de
recursos humans i tècnics que poden suplir aquesta falta de
liquidesa. Vull dir, que si una empresa privada o un recinte firal
necessita determinades ajudes o determinats muntatges i
nosaltres els podem fer des de Palma o podem enviar tècnics o
podem assessorar crec que també és una ajuda i en aquest sentit
vàrem quedar que així ho faríem amb el Consell Insular
d’Eivissa.

Quant a la xarxa d’Eivissa, efectivament, hi ha un punt
negre en el qual es treballa des de fa moltíssima d’estona i
continuam amb aquesta línia perquè, com vostès saben, aquest
punt negre contemplaria un tram soterrat que el sistema elèctric
no contempla i, per tant, el problema és qui pot pagar aquest
sobrecost i, en aquest sentit, es fa feina i continuam intentant
trobar una solució, com saben perfectament, des d’Eivissa. 

M’ha parlat del tema d’internacionalització, si el sembla
després, també ja per contestar al Sr. Oliver, explicaré una mica
com està el pla d’indústria i el tema d’internacionalització. 

Amb el tema de pedreres he de dir que, en principi, la idea
era treballar en una llei de pedreres, això era la meva idea, el
que passa és que quan arribes a una banda, de vegades, te trobes
que les coses no són així com tu voldries o com t’esperes que
siguin i has de canviar els plans. Consider que un conseller que
arriba a una conselleria i es planteja uns objectius de vegades no
queda més remei o és convenient, fins i tot, variar aquests
objectius en funció del que es troba pel camí. Per tant, a mi no
em cauen els anells si a principis de legislatura vaig dir que faria
una cosa i l’he haguda de modificar per fer-ne una altra i
adaptar-me a la realitat.

En els plans de pedreres estan involucrats els consells
insulars, com no podria ser d’una altra manera, i nosaltres el que
feim des de la conselleria és un mapa per tal de fer una diagnosi
pedrera per pedrera de quina situació es troben. Hi ha,
evidentment, pedreres, i vull recalcar que és un sector apreciat
per la conselleria amb el qual feim feina i molt necessari per a
l’economia del país, però bé, necessitava -diguem- certa revisió.
Vostès saben que a la conselleria hem tengut determinats
problemes, que esperam es resolguin aviat per al bon
funcionament de la Direcció General d’Indústria i del sector, i
allò que es fa és revisar pedrera per pedrera en quina situació es
troben. Com deia, òbviament, hi ha moltes que estan en una
situació perfecta, ho tenen tot bé, no tenen cap problema; però
n’hi ha d’altres que necessiten millorar certes coses i, per això,
nosaltres feim feina amb ells per millorar-les, n’hi ha d’altres
que no tenen remei i no quedarà més remei que tancar-les o de
tancar simplement determinats fronts.

Quant a la nova llei de comerç, i és una cosa jo diria que
genèrica que serveix per a tots els grups, com vostès saben es va
aprovar per Consell de Govern abans de l’estiu, tal com ens
havíem compromesos, i ara vull pensar i estic convençuda que
està dins el tram final i que podrà ser aprovada a principis de
desembre. Voldria destacar, una vegada més, que ha estat una
llei consensuada entre Consell Econòmic i Social, Consell
Consultiu, la majoria de patronals, sindicats, consumidors,
consells insulars i ajuntaments. Evidentment vostès saben que
dins el sector comerç hi ha distints formats i dins aquests
distints formats és impossible legislar i que tothom estigui
perfectament content. Nosaltres hem legislat segons aquest
consens, que jo entenc que ha estat quasi per majoria, i n’estic
orgullosa, i també, a un moment donat, no ha quedat més remei,
afortunadament, que tenir en compte la legislació urbanística
d’aquest país. S’ha de tenir en compte. No és el mateix legislar
per a Castella-La Manxa, sigui de la matèria que sigui, que
legislar per a Formentera. Vostè imagini’s la mateixa legislació,
exactament igual, per a Formentera o per a Castella-La Manxa.
És evident que un dels dos està descolAlocat. 

Per tant, s’han tengut en compte les lleis urbanístiques i s’ha
intentat potenciar, que és el que intenten potenciar totes les
comunitats autònomes de l’arc mediterrani, incloses comunitats
del Partit Popular com pugui ser Múrcia, com pugui ser el País
Valencià, d’acord a un comerç urbà i de proximitat, Catalunya
també, tot i que s’ha de dir que van més endarrerits que
nosaltres; però han intentat potenciar o intentaran potenciar,
perquè hem parlat amb ells, un comerç urbà i de proximitat,
com no podia ser d’una altra manera, a una regió on el clima
permet viure en el carrer de cap a cap d’any. Per tant, ja dic, és
una llei profundament consensuada i tot i els petits entrebancs
que puguin sortir o informes que no són vinculants i que són
orientatius i condicionals, esper que aquesta llei sigui una
realitat. Aquesta realitat ens permetrà activar el sector comerç
entre d’altres coses perquè s’aixecarà una moratòria que fa
molts d’anys que rossega i una moratòria hauria de ser una cosa
transitòria. Crec que cap conseller no pot posar una moratòria
i oblidar-se que ha posat aquesta moratòria i no fer res més
darrera. Bé, aprofit per demanar al Partit Popular que estic
segura que ens donaran una mà i que votaran a favor d’aquesta
llei, com no podria ser d’altra manera, i m’agradaria no
equivocar-me precisament per a bé del sector i d’aquesta
comunitat autònoma.
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Després faré cinc cèntims del Pla d’indústria. Si vol també
puc parlar de les inversions, crec que algú ha demanat com es
fan alguns temes de Fons Europeus i també s’ha parlat de la
modernització dels comerços -i ja acab amb el tema de comerç.
La modernització de comerços és una cosa imprescindible, els
comerços s’han d’actualitzar i s’han de modernitzar, per a això
també hi ha ajudes, els comerços les demanen, al marge de la
seva procedència, tant si és Formentera com si és Eivissa, com
si és Menorca o com si és Mallorca, i d’acord a aquestes ajudes
s’ha canviat el sistema, hi ha una partida pressupostària
determinada i a mesura que arriben es resolen. La resolució és
bastant ràpida. Una vegada s’ha fet l’ordre de pagament per part
de la conselleria, i surt de la conselleria a vegades es dilata una
mica, però, evidentment, això ja són temes de liquidesa i
d’hisenda. 

Aquesta modernització constant a part de conscienciar els
comerços que l’han de fer, també jugam a això, jugam a això
amb ajudes i jugam a això amb altres iniciatives com, per
exemple, les cooperatives agràries. Tenim signats convenis per
tal d’aconseguir una imatge unificada i que siguin vertaders
comerços.

Quant al Sr. Oliver, entenc perfectament la seva introducció,
és la que havia de fer òbviament, però a mi no em sembla bé
que em digui que govern com Zapatero perquè ja li he dit al
principi que aspir a tenir un major pressupost, aquest
evidentment no em satisfà, però sempre he entès, i ho he dit des
del primer moment que som en aquesta conselleria, que una
quantitat inferior de doblers ben gestionada pot ser molt més
efectiva i retre molt més que una altra quantitat de doblers molt
superior i mal gestionada. Si vol, després, li pos exemples
concrets, però crec que no fa falta, en absolut. Per tant, discrep
absolutament que la política de la conselleria sigui esperar. La
política de la conselleria és encarar els problemes i intentar
trobar una solució, no sempre evidentment és a les nostres
mans, però intentam fer tot el que podem. 

Quant al Pla estratègic d’indústria li volia explicar una mica
què s’ha fet fins ara i allò que es farà. Voldria dir que sí confii,
perquè així s’hi va comprometre el president de la comunitat
autònoma i jo hi confii, en aquests 4 milions addicionals que
arribaran, supòs que del finançament estatal o d’Economia o
d’allà on sigui, però si vostès se’n recorden, quan varen sortir
les ajudes per a cotxes vàrem dir que des de la conselleria no ho
podíem assumir perquè no ho teníem previst; ho va assumir una
altra conselleria. Jo sempre dic que som un govern i que feim
feina plegats, encara que vostès s’esforcin cada dia a mostrar les
nostres diferència, que jo diria que hi són per tot, en el Partit
Popular supòs que també, evidentment.

Però el que volem i el que ens hem posat és a fer feina des
de la conselleria en aquest pla d’indústria amb els tècnics i amb
la disposició que tenim sense haver de gastar grans partides
pressupostàries i sense haver de posar mà de grans estudis. Ja li
he dit moltíssimes vegades que, estudis, en tenim molt, però que
no sempre són útils. Per tant el que s’ha fet amb el Pla
d’indústria fins ara és un servei..., s’està posant en marxa un
servei d’internacionalització que es presentarà el febrer del
2010; hi estam fent feina d’una manera molt estricta, i el Pla
estratègic d’indústria s’ha fet la feina tècnica prèvia i ara queden
les visites a determinades empreses per tal d’aprovar-lo devers
el setembre del 2010. S’ha fet la feina tècnica prèvia amb
tècnics de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i amb
tècnics de la Conselleria d’Economia i Hisenda. Si vol després
li ho amplii una mica més, o si vol després li pas i li dic punt per
punt tot el que s’ha fet.

Més coses... En el tema d’internacionalització, que ja he dit
que es concretarà el pla. Quin és el camí per on es va i on s’està
fent feina, ja?, i això serveix per a totes les empreses. Es fan
fires i jornades internacionals de negocis i es facilita; també es
facilita -i això ja ho feien vostès i no ho hem deixat- la presència
a fires, que entenem que s’ha mantenir; missions comercials i
recerca de noves oportunitats de negoci, que això per a nosaltres
també és molt important i comptam amb la colAlaboració de les
cambres de comerç; recerca de noves fórmules de
comercialització; seguiment de contactes amb els clients;
creació dels clústers, estam fent feina amb aquesta metodologia;
impuls a la internacionalització, ja ho he dit; xarxes
internacionals, etc. Vull dir que és un pla que vostès coneixeran
molt prest i que els presentarem amb moltíssim de gust.

Quant a sòl industrial jo també li puc detallar totes les
accions que es duen a terme i com està cada un dels distints
polígons industrials. 

Polígons industrials; el polígon de Sant Antoni de Portmany,
bé, vostès saben que se va signar un conveni, que l’obra
d’urbanització del polígon de Sant Antoni de Portmany va ser
adjudicada el mes de març, dos mesos abans de les eleccions,
del 2007 amb un pressupost de 8.317.000 euros; a partir de
l’adjudicació des de l’IDI es va presentar el projecte
d’urbanització a l’ajuntament, el qual va informar de la
deficiència..., de l’existència de deficiències. Es varen posar en
marxa els tràmits ambientals davant la Comissió Balear de Medi
Ambient pels quals ha de passar aquest projecte de Sant Antoni
de Portmany. Una mica seguint la cronologia dels fets, i així
sabrà quina és, s’ha de dir que el 29 d’abril del 2005
l’Ajuntament aprova en ple l’esborrany, 20 de maig del 2005
signatura del conveni entre l’ajuntament i Sant Antoni, setembre
del 2005 adjudicació del contracte, 24 de gener del 2007 es
constitueix la junta de propietaris, març del 2007, com li deia,
es fa l’adjudicació. Aquest import del contracte ja l’he dit.
Després dia 30 de maig del 2007 signatura del contracte. Bé, el
que feren vostès no importa els ho digui, supòs que ho sap, però
dia 20 de juny del 2007 l’IDI solAlicita a l’ajuntament
l’aprovació del projecte d’urbanització; dia 2 d’octubre
l’ajuntament envia escrit a l’IDI amb comentaris sobre el
projecte d’urbanització, dia 5 de novembre se solAlicita a
l’ajuntament més informació per part de la Conselleria de Medi
Ambient. Després dia 8 de juny es presenta el projecte
d’urbanització a l’ajuntament, que l’ha d’aprovar, i el febrer del
2009 s’ha redactat un informe ambiental del projecte
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d’urbanització que s’ha enviat a l’ajuntament perquè l’enviï a la
Comissió Balear de Medi Ambient. S’ha encomanat a
l’ajuntament una còpia per part del projecte d’urbanització que
encara no tenim a l’IDI, i la Comissió Balear de Medi Ambient
és la que ha d’exonerar o exigir una avaluació d’impacte
ambiental als projectes d’urbanització.

També vull fer una valoració en el sentit que el que ha sorgit
aquests dies, recentment, als mitjans de comunicació, volem
manifestar des de la conselleria que en cap cas, com es va dir
per part del Partit Popular, no es persegueix el municipi de Sant
Antoni, però jo crec que haurien de saber que l’obra
d’urbanització del polígon de Sant Antoni va ser adjudicada un
mes abans de les eleccions sense tenir cap tipus de permís i
llicència, només hi havia un pla parcial aprovat. A part d’això
li vull dir que supòs que ho tenen clar, que per part de l’IDI
ningú no ha frenat aquest polígon perquè sigui d’un color
diferent del de la conselleria; això li ho puc assegurar i li puc
assegurar que feim feina amb absolutament tots els ajuntaments
d’aquesta comunitat autònoma, i si no miri les inversions, miri
els projectes europeus i veurà que no crec que ningú estigui
queixós en aquest sentit.

Quant a Santa Eugènia, l’ajuntament en sessió plenària
extraordinària acordà aprovar la documentació relativa a la
revisió de normes subsidiàries de Santa Eugènia i l’adaptació al
Pla territorial insular de Mallorca, així com l’informe de
sostenibilitat ambiental resultant de la informació pública i del
període de les alAlegacions. Evidentment aquesta modificació
que ha fet l’Ajuntament de Santa Eugènia, en aquest cas del PP,
passant de sòl industrial com estava en el seu moment a sòl
rústic comú, ens ha sorprès una mica, i s’ha de tenir en compte
que nosaltres evidentment ens hem sentit perjudicats. Aquest fet
jo entenc que perjudica l’IDI, no tan sols el seu patrimoni sinó
també com a promotor del sòl industrial, però bé, és una decisió
municipal, i tot i que ens han vengut a veure, tot i que algunes
indústries han vengut a queixar-se, nosaltres sempre respectam
i respectarem les decisions municipals. Això no vol dir que no
intentem parlar amb el batle i fer-li veure la nostra postura, que
jo supòs que ja s’ha fet.

Quant a Formentera tenim reunions amb el Consell Insular
de Formentera. Ho dic perquè sempre, i també per la Sra. Marí,
es demana reiteradament per Formentera, sempre s’han
mantengut reunions amb el Consell de Formentera i estam
colAlaborant amb ells. Per part de la conselleria davant aquestes
converses, com no podia ser d’altra manera, hem ofert
assistència tècnica i se’ls proposa mantenir reunions per
identificar possibles vies de colAlaboració.

Quant a Campanet, jo què vol que li digui. Jo ja li vaig
explicar que dels terrenys de Campanet ens varen expropiar una
part per fer l’autopista, i això ens va tocar molt fort i ens va
dificultar moltíssim la tasca. I quant a les naus modulars de
Porreres, el projecte de compensació està redactat i ha de ser
aprovat per la Junta de Compensació una vegada s’hagi aprovat
el pla parcial; en aquest moment s’ha encomanat una memòria
ambiental per tal de continuar amb la seva tramitació i s’ha
enviat a la Comissió Balear de Medi Ambient. En aquest
moment l’ajuntament ha de fer una nova aprovació provisional
del pla parcial i ha de remetre tot l’expedient a la Comissió
Balear d’Urbanisme d’acord amb la documentació que tenim en
aquests moments a l’IDI per a la seva aprovació definitiva.

A Sóller el mes de juliol del 2009 s’han iniciat les obres
d’urbanització del polígon de Son Angelats, l’empresa
contractista és Melchor Mascaró, SA, i l’octubre s’han posat a
la venda les parcelAles del polígon. En aquests moments hi ha 10
possibles propostes d’adjudicació, i esperam que es compleixin
els terminis per finalitzar l’obra, que serà pel desembre del
2009. I a Sa Pobla com saben hi ha el projecte de la construcció
de naus modulars a un solar que en aquests moments ens ven
l’ajuntament, i ja tenim la llicència d’obra. Una vegada
obtinguda aquesta llicència es traurà a concurs la construcció de
les naus. Això és més o manco grosso modo el que m’ha
demanat del tema de polígons industrials.

També m’ha parlat vostè del circulant. Jo li he de dir que
tenim una partida en principi de 300.000 euros. I com es fa per
facilitar l’accés al préstec de circulant de les empreses? Es fa de
la següent manera: parlant molt amb ISBA i reunint-nos
pràcticament cada setmana amb ells per veure quines traves hi
ha i per tal de disminuir tota la burocràcia.

Quant a la Llei del sector elèctric, és una llei que s’ha de
modificar, és una llei que s’ha encomanat un estudi dins l’any
2009 que estarà acabat a final d’any, i a partir d’aquest estudi,
de potenciar els renovables a la nostra comunitat autònoma,
s’enllestirà la nova llei, però ja s’hi està fent feina. Quan
s’anuncia a principi de legislatura una llei evidentment no vol
dir que en un any o en mig any estigui aprovada, i això vostès
ho saben perfectament perquè són males de fer.

També m’ha demanat per la línia d’Artà a Capdepera. S’està
fent feina a un ritme frenètic, es va arribar a un acord amb
l’ajuntament per tal que la línia fos aèria, perquè l’ajuntament
i el que vostès havien fet prèviament la passada legislatura
d’intentar arribar a consens, intentar cobrar unes contribucions
especials i el sistema que vostès enginyaren no era factible i
tenia molts de buits legals, i per tant, ja dic, es va arribar a un
acord amb l’ajuntament i aviat aquest tema estarà resolt. S’estan
produint els tràmits administratius a una velocitat vertiginosa
però vostè, Sr. Oliver, coneix perfectament l’Administració i els
tràmits s’han de respectar, perquè si no es respecten un
contenciós administratiu pot allargar moltíssim la situació.

Artesania, les transferències. A principi d’any es
transfereixen als consells insulars, algunes com vostè sap ja les
tenen. 

Quant a fons europeus vostè digui’m si vol que li enumeri
tots els projectes que s’han fet, que són moltíssims, i si vol que
li enumeri els projectes que s’han iniciat l’any 2009 i s’acabaran
l’any 2010. Són moltíssims, si li pareix els pas per alt i si
després en vol tenir detall jo quasi li ho recoman perquè són
molt interessants.
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També ha parlat de traspàs de capital privat a capital públic.
Bé, nosaltres hem optat, i la gent està molt contenta i els
comerços per exemple també estan molt satisfets, per fer
inversions per a millora de zones comercials, perquè beneficia
els ajuntaments, vostès saben que els ajuntaments no estan
precisament molt ben finançats i per tant els ajuda a escometre
reformes que ells haurien d’escometre, i per suposat beneficien
d’una manera molt directa i molt bé tots els comerços de la zona
afectada. Aquestes ajudes que es donen als ajuntament són
diverses, poden ser des de millora de places, de carrers, etc., o
una bona senyalització perquè una persona de fora que arriba a
un municipi determinat -Fornalutx és el darrer, un altre municipi
del PP i el batle està ben satisfet- hi ha uns mapes i unes
senyalitzacions amb els quals tothom sap on pot trobar els
comerços i què pot comprar en aquells comerços. Si això no és
una millora per als comerços que qualcú m’ho digui.

Hem parlat també de fires. Miri, el que assumirà Fires i
Congressos del CDEIB són les fires a l’exterior. Les fires a
l’exterior hi ha hagut moments en què han estat costosíssimes,
nosaltres hem intentat i hem aconseguit rebaixar una mica
aquests sobrecosts però així i tot són fires que valen doblers, són
costoses i la despesa és important. Aleshores passam totes les
fires que es fan a l’exterior i que jo entenc que són molt
positives per al sector, sobretot per a les petites i mitjanes
empreses que no es poden desplaçar amb recursos propis però
sí que els va molt bé anar amb un estand institucional, es fa des
de Fires i Congressos, i d’una tallada recuperam el 16% d’IVA
de la inversió perquè a través de Fires es pot fer, a través del
CDEIB es podia fer. Jo crec que només per això ja val la pena
haver-se plantejat el tema del CDEIB, entre altres qüestions que
no vénen al cas, evidentment.

I bé, jo crec que li he contestat més o manco tot, o ho he
intentat. Si li sembla en el torn de rèplica insistirem. Moltes
gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspondria ara un segon
torn d’intervenció per part dels grups parlamentaris que ho
solAlicitin.

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Oliver té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’ha contestat algunes coses, Sra.
Consellera, que si tenc temps li tornaré reformular la pregunta.

Bé, jo el que li he de dir és que veig incompliments i
compliments però tard. Ja va bé, ja va bé si almenys es
compliran encara que tard, perquè el Pla d’internacionalització
de les empreses el m’anuncia dins el 2010; estarem a l’espera
que el presenti i ja el coneixerem. Crec que ve tard, després de
dos anys, però bé...

De la Llei de comerç jo no n’hi he parlat, Sra. Consellera, i
ho he fet amb tota intenció.

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

No, n’ha parlat la Sra. Marí.

EL SR. OLIVER I MUT:

Bé, però ha fet referència cap al Grup Parlamentari Popular,
cap a mi concretament, i jo li he de contestar. No n’he parlat
però amb tot el coneixement, és a dir, tenc el temps que tenc i
m’he estimat més dedicar el temps a fer-li les preguntes
d’aquest pressupost. Però és a que a més el Grup Parlamentari
Popular hem presentat tota una sèrie de preguntes, perdó,
d’esmenes, que les debatrem molt prest, i en aquell moment, si
em permet, serà on en podem parlar. Ja li vàrem oferir la nostra
colAlaboració i reiter que la tendrà, i crec que hem pogut donar
proves que efectivament estam per ajudar en aquest tema.

He de creure en la paraula seva. M’agradaria creure en la
paraula del president Antich, però vull creure en la seva paraula
que efectivament tendrà aquests 4 milions addicionals el 2010
per fer front a la crisi i per ajudar les nostres indústries.
Cregui’m que també ho seguirem de molt a prop; ho dubt però
ho vull creure.

Li he demanat a veure quins diners destinaria a promoció de
sòl industrial. No m’ho ha dit, no sé si és que no ho sap. Bé, jo
el procés dels polígons sí que sé com ha anat i, bé, en resum
hem de parlar que Sant Antoni no s’ha començat; Santa Eugènia
i Formentera no li ho havia demanat, però va bé la informació
que m’ha donat; Campanet no s’ha començat; Porreres no s’ha
començat i Sóller a la fi s’ha començat, és a dir, però tenim la
llicència d’obres que es començarà molt aviat.

Quant als 300.000 euros de circulant per ajudar la petita i
mitjana empresa em pareix bastant deficient aquesta partida, i
que vostè es limiti a dir que per resoldre el problema de facilitar
l’accés de la petita i mitjana empresa al crèdit vostè es limita a
parlar amb ISBA i a parlar molt per mirar de llimar els
entrebancs, Sra. Consellera esperàvem més de la seva resposta
i molt més quan vostè posa a la memòria que facilitaran l’accés
de la petita i mitjana empresa al crèdit. Si tot aquest programa
es redueix a parlar amb ISBA cregui’m que per a mi és molt
pobra la seva resposta. 

La Llei del sector energètic, un altre incompliment. Està en
estudi. Bé, idò, esperarem.

La línia de Capdepera. Jo l’únic que li deman, el que li he
demanat, perquè hem llegit als mitjans de comunicació -crec
que també ho diu a la memòria- que es posarà en marxa el 2010,
per tant jo l’he de creure, però jo el que li demanava és a veure
si vostè s’ha dirigit al ministeri perquè es faci el soterrament
d’aquesta línia de transport, perquè aquí hi ha una proposició no
de llei que tots vàrem aprovar per unanimitat, i era que el
ministeri soterràs aquesta línia via tarifa. Jo és el que li he
demanat, a veure per què vostè ha renunciat a fer aquesta
reivindicació que vostès, quan el PP estava governant, sempre
reivindicaven que se soterràs aquesta línia.
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Artesania, un altre incompliment. Es compromet per a
principi d’any, esperem que això sigui així. 

Miri, el transvasament de partides, de la 7700 i de la 7800
cap a la 7476, és a dir, d’empreses privades cap a allò públic,
vostè m’ha respost només amb el tema de comerç i jo ho entenc,
em pareix una bona ajuda, convertir en zona de vianants els
carrers comercials i ajudar en urbanisme comercial tots els
comerços em pareix perfecte, això li lloo i no ho detrec en
absolut, però sí li recrimín de qualque manera que vostè ho faci,
Sra. Consellera, amb càrrec a la partida de les empreses
privades i les famílies, perquè els doblers són els mateixos. Si
vostè incrementàs aquesta partida, jo el que faria seria lloar la
seva política, però vostè la incrementa a base de detreure
recursos que vostè tenia prevists els altres anys donar a aquestes
petites i mitjanes empreses de comerç.

Però li reiter una vegada més la meva pregunta, no m’ha
contestat amb referència a les desviacions que hi ha o, millor
dit, les baixes respecte del 2009 i altes respecte del 2010 a
promoció industrial i també a energia.

I això és tot, Sra. Consellera, hi ha tota una sèrie més de
temes que vostè no m’ha contestat, però la veritat és que
d’aquesta manera m’és molt difícil poder resumir ara les
preguntes que li tenia fetes. Em sap greu, sí, una, la darrera,
aquesta sí que m’interessa, per la resta hi passaré per damunt:
què té contret, Sra. Consellera, a data d’avui, del seu pressupost,
capítol 7? No m’ho ha dit; què té disposat i què té contret, em
basta a capítol 7, si m’ho pot dir.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. I finalment, intervé l’Hble.
Consellera per dirimir aquestes qüestions. Quan vulgui.

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

Sí, el que tenim contret, si em permet li contestaré el més
aviat possible, perquè hi ha moltes coses que encara no estan
tancades i que es tramiten, no es preocupi que li contestaré, i si
me n’oblid recordi-m’ho, per favor.

Em fa gràcia que digui, no, només si es limiten a les
reunions amb ISBA i tal, doncs això és un tema molt important;
a part d’haver posat una partida pressupostària per subvencionar
i per facilitar que la gent vegi suavitzat el préstec per a
circulant, també mantenim pràcticament cada setmana reunions
amb ISBA per tal de llimar i per intentar salvar tots aquests
obstacles que es presenten. I jo crec que això és una mesura
molt efectiva, que no fa gràcia; crec que és una mesura seriosa
i eficient, perquè són moltíssimes les empreses que vénen, ens
fan una consulta, ens diuen: és que tenc aquest o aquest altre
entrebanc i nosaltres els mostram el camí. I jo crec que aquesta
política de proximitat, de saber que la gent no només ha de venir
a l’administració a demanar, sinó que també pot venir a
demanar com ha de solucionar les coses i quin camí ha de
prendre i trobar sempre gent disposada a mostrar-los el camí, ho
agraeixen. Jo no sé si quan vostès governaven tenien aquesta

sensació, però jo la tenc i pens seguir potenciant aquesta
proximitat amb els nostres empresaris.

Quant al que m’ha demanat abans, que no li he contestat i ha
estat per un descuit meu, li he de dir que la FELIB té un acord
i per tant no hi ha cap ajuntament que se senti ni que sigui
discriminat per la conselleria; si vostè en coneix algun li deman
per favor que vengui i que m’ho digui, i li promet que li
solucionarem.

Quant a la partida pressupostària en què ha incidit dues
vegades, en el tema dels polígons, li he de dir que no tenim una
partida pressupostària concreta, sinó que es fa amb un
autofinançament i es recuperen les inversions via adjudicació.
És a dir, vostè sap, i ho sap perfectament i estic segura que ho
deu haver oblidat, que l’IDI actua com a una promotora, vull dir
que nosaltres actuam com a promotors, el que evitam és
l’especulació. I vostè també sap perfectament que l’especulació
és el que ha mort i el que ha perjudicat més la generació de sòl
industrial.

El tema de Capdepera, li torn a dir que hem actuat el millor
que hem sabut, per tant que aquest problema se solucioni;
aquest problema, quan jo era directora general d’Indústria, 99-
2003, era incipient, vostès en quatre anys no el varen
solucionar; nosaltres el solucionarem, no el solucionarem de la
millor manera com ens hagués agradat, soterrant, perquè no hem
trobat la via. Però també s’ha de dir que vostès no l’havien
trobada, perquè si no l’haguéssim utilitzada i la via que vostès
havien proposat tenia molts buits legals i no era factible. Parl
del soterrament, la via que vostès havien proposat per al
soterrament no era factible, era ilAlegal, per dir-ho de qualque
manera, via tarifa no es pot, i per tant hem cercat la millor
solució possible. S’ha de dir que del traçat inicial s’ha corregit
i s’ha mirat molt el traçat, s’ha tengut sensibilitat per moure-lo,
s’ha fet molta pressió a l’empresa encarregada de fer aquesta
línia per tal que llimàs tot el que pogués els punts que
perjudicaven més els ciutadans, i al final s’ha aconseguit.
Aquest tema se solucionarà ben aviat, perquè també ja som a la
recta final.

M’ha parlat de la Llei del sector elèctric, escolti, les lleis no
es fan en dos dies i vostès ho saben; nosaltres vàrem deixar una
llei de comerç feta i no vàrem trobar el reglament, senyal que no
és tan bo de fer.

I ja per acabar, el que voldria fer és agrair-li, és ver que
vostè no m’ha parlat de la Llei de comerç, me n’ha parlat la Sra.
Marí, me n’ha parlat el Sr. Barceló, i he volgut explicar, perquè
em sembla prou important, a quin punt es troba i què era el que
en pensava la conselleria. Per tant, li agraesc una vegada més el
seu oferiment d’ajuda i estic segura que serà així i que el Partit
Popular el tendrem al nostre costat a l’hora de debatre i a l’hora
d’aprovar aquesta llei tan important per al sector.
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I em torn a posar a la seva disposició per a qualsevol cosa
que hagi deixat sense contestar, li assegur que no és la meva
intenció i que em demani el que vulgui, o si no li he resolt
dubtes, que supòs que sí, els hi puc aclarir en qualsevol
moment.

Agrair, una vegada més, a tots els diputats i diputades
presents a la sala i als meus companys de conselleria també.

Moltíssimes gràcies i fins aviat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions
i per la presència dels alts càrrecs.

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