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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió, que
serà interrompuda a les dotze manco uns minuts per fer un
minut de silenci.

Començam amb el debat de totalitat i globalitat de la
Conselleria de Treball i Formació, amb les seccions i entitats
afins.

Per defensar les esmenes de forma conjunta de la secció 19
i entitats afins té la paraula el Grup Parlamentari Popular per un
temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, m’han de permetre que comenci aquesta
intervenció amb l’afegit d’aquest portaveu d’aquesta secció al
dol que tenen les famílies d’aquests quatre treballadors que
varen morir ahir i al dol que també té la família laboral de les
Illes Balears quan es perden quatre persones i quan la situació
d’aquest mercat laboral és la que tots coneixem i que no és
l’element transcendental de la meva explicació, però sí és la
clau per poder comprendre allò que avui explicaré aquí en
defensa en primer lloc de dues esmenes de totalitat en les quals
bàsicament la insuficiència econòmica en proporció a les
necessitats que tindrà, tant la secció 19 Conselleria de Treball,
com la 76 Servei d’Ocupació, molt especialment aquest, per
poder colAlaborar, contribuir i ajudar aquelles persones que ni
tenen feina, ni trobaran feina, per desgràcia, durant el 2009.

Començaré per part de la memòria i en concret d’una cita
molt curta de l’informe economicofinancer. Al final de la
primera part que és la que parla del mercat laboral, diu: “el
nombre d’aturats presenta un augment significatiu durant tot el
2008". I després una explicació que jo no compartesc i vull
posar aquí de manifest, encara que no he presentat cap esmena
per canviar-la. Jo crec que és molt injust que es digui que una
part de l’augment del nombre d’aturats es deu a la incorporació
de població activa, i afegeix: “fonamentalment estrangera”. Som
una persona convençuda i açò ho he après d’aquells que diuen
jo quan sigui major vull ser arquitecte, metge o el que sigui.
Aquesta gent, encara que tal vegada no n’és conscient, vol que
el seu futur sigui així com ell desitja. 

Crec en aquestes persones, no tant en aquelles que els
sembla que endevinar el futur seran 100.000 aturats, com
aquells altres que feim feina per intentar que el futur del nombre
d’aturats sigui el menor possible. És per posar un exemple, a
tots ens agrada que el futur sigui el millor possible per a
nosaltres i per a la societat. Jo en una intervenció aquí, no sé si
era una pregunta, reclamava que el Govern central no autoritzés
la incorporació en el mercat laboral de tants d’estrangers, era no
atorgar una simulació de dret al futur a aquells que venguessin
aquí vendrien decebuts i a més pressionarien damunt un mercat
ja molt saturat. En canvi mai no faria el que s’ha fet aquí,
explicar el pretèrit, dient que és culpa dels estrangers. Jo crec
que açò és injust i si hi hagués aquí una voluntat general
d’eliminar aquesta expressió que es deu a estrangers, com a
justificació, quan a més tots sabem que no és a causa que hi hagi
estrangers, la causa és que no hi ha suficient activitat
econòmica.

Per tant, aquesta és una expressió, jo no hi he presentat
esmenes, però si tots hi estiguéssim d’acord, l’eliminaríem
d’aquest informe economicofinancer per les raons que acab
d’explicar. Aquesta no és la raó principal, però sí que és un
element que ajuda, juntament amb les altres memòries i ja
entrant a la conselleria en concret. Si els mostrés les pàgines una
al costat de l’altra 2007, 2008 i 2009 veurien que és idèntic. És
a dir, copiat i aferrat, tant allò que fa referència a projecte de...
És a dir, nosaltres el 2007 parlàvem del projecte pilot de turisme
social europeu, el vàrem copiar l’any passat, l’hem copiat ara.
Hem canviat el nom, nosaltres parlàvem de centres d’estudis i
programes, convertir-lo en un ample observatori, aquí el mateix.
És a dir, hi falta allò que és planificació estratègica que sí s’ha
fet una bona feina a la memòria i jo ho reconec aquí. Falta una
visió en la memòria molt més clara d’allò que són els objectius.

Posaré un detall que la consellera entendrà, crec que açò
devia ser anterior, però per exemple en els objectius de la
Direcció General de Serveis Generals 315A, la dotació de
mobiliari i maquinària en el Centre de la Mar, vostè sap que el
mes de setembre es va adjudicar, per cert a una gran superfície
de Palma quan era un d’aquests negociats sense publicitat i el
més lògic era que fessin les ofertes a les empreses de Menorca.
Supòs que estarà d’acord amb mi. Açò està en el pressupost
com un objectiu per a l’any que ve. És a dir, no donaré molts de
detalls perquè tampoc no tenc gaire temps. El que hi fa falta per
a mi és centrar millor allò que són els objectius del que
necessitarà el nostre mercat laboral l’any 2009. I açò jo li he de
reconèixer, consellera, que en les decisions que han pres els
darrers dos mesos apunten cap aquí, li ho he de reconèixer, no
tenc cap inconvenient. Però en el moment que presenten els
pressuposts, en el moment que aquests pressuposts estan així i
ara parlaré de números, el que don són unes pinzellades de què
i ara diré com i amb què. El que pretenc expressar és la falta de
previsió, de determinar o intentar dissenyar aquest futur a través
dels objectius d’una bona memòria i d’una bona i un molt més
ample contingut econòmic.

També vull fer referència explícita a l’esmena a la totalitat
del Servei d’Ocupació. Hi ha per a mi un defecte des que hi ha
hagut el canvi de govern i és que, supòs que pel perfil de les
persones que es varen fer càrrec del servei, han cregut..., açò és
l’aparença que jo veig, que açò és una espècie d’institut
municipal. És a dir, els ajuntaments com els de Palma o Calvià
tenen un institut a través del qual fan les polítiques del mercat
laboral i executen. No, el Servei d’Ocupació és una institució
governada d’una manera conjunta pel Govern, pels sindicats,
per la patronal, i és un òrgan que elabora les polítiques, les
analitza i les executa. No és un instrument al servei del
conseller, de la consellera o de la conselleria, és en si mateix
l’instrument que regula el mercat laboral de les Illes Balears. Jo
crec que açò és el que ha fet que aquest any hagi tengut una
actuació penosa. Parl de xifres, aquí sí que puc presentar xifres,
no les present, els llegesc allò que és l’annex de l’estat
d’execució en els pressuposts o en la documentació dels
pressuposts. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears 322D,
foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, inicial
2.757.000 més, definitiu a 30 de setembre, 1.380.000, la meitat
i l’altra meitat on ha anat?, i què n’han fet?, però disponible a 30
de setembre, la meitat. Jo ja sé que l’octubre i el novembre s’ha
gestionat molt millor, però posaria més exemples en capítol 4,
capítol 6, és a dir, una penosa execució per part dels gestors
d’allò que ha de ser i és l’element per decisió d’aquest
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parlament a través d’una llei, l’instrument més important per fer
les polítiques que necessita el nostre mercat laboral.

Parlaré, perquè per qualque cosa són les comissions, del que
vàrem parlar a les comissions. Bé, hi ha una altra crítica que és
el contingut en si mateix, com es pot aconseguir que de capítol
2 es davallin 884.000 euros, en números rodons a la conselleria,
és a dir, de 2.300.000 euros que no havien bastat enguany, l’any
que ve ho puguin fer amb 1.400.000. O al Servei d’Ocupació
que ja han llogat a Eivissa, han incrementat la despesa corrent
a Eivissa, en el polígon també, em diuen una planta més, un
edifici més. Supòs que el tema de tenir tants d’orientadors més
comporta necessàriament capítol 2. Bé, el Servei d’Ocupació
passa d’1.379.000 al 2008 a 1.400.000 l’any 2009. És a dir, jo
crec que difícilment s’explica açò, a no ser amb les necessitats
del conseller d’Hisenda que per endeutar-se necessita un capítol
6 gras i, per tant, inflen en projectes d’inversions immaterials,
açò permet un percentatge d’endeutament més adequat a les
necessitats. És a dir, és més tècnica pressupostària que no
política que nosaltres necessitam, jo crec, per al mercat laboral.
En cas contrari no m’ho explic. Jo no crec, Sra. Consellera, que
per bé que administri, vostè pugui arribar al capítol 2 que hi ha
en aquests pressuposts a pagar tot el que ha de pagar.

I dit açò, ara sí, pas a allò que havíem parlar a la comissió,
qualcú m’explicava que l’increment del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears no és més que un transvasament del Pla FIB i
la recuperació de competències, els nombres reals i absoluts si
anam al total que teníem després de les incorporacions que
teníem en el definitiu del 2008, en el Servei d’Ocupació hi havia
a 30 de setembre del 2008, 56,7 milions d’euros. El pressupost
per a enguany és de 60,5. I la conselleria que va començar
inicialment el 2008 amb 56 -no ben exacte-, hi faltava molt poc-
milions d’euros, a finals de setembre en tenia 49,7 i el
pressupost per a l’any que ve és de 46. És a dir, un 18% de
baixada. Per què?, perquè es va planificar malament el Pla FIB,
13 i busques milions, després es va haver de transferir i perquè
se li havien llevat competències i obligacions i ara s’havien
incorporat. Realment si miram el consolidat de les dues seccions
l’import total a 30 de setembre d’enguany i el pressupost
consolidat del 2009 de les dues seccions, l’increment és de poca
cosa més de mig milió d’euros. Aquesta és la crítica, ja sé que
hi haurà incorporacions, ja sé que s’han fet gestions ben fetes
amb els programes finançats per Europa que tenen el 50%, seran
incorporacions i a més s’incorporaran des de Madrid. Vull dir
que la previsió, aquest intent de definir el nostre futur del
mercat laboral en aquest moment i en aquest document
justifiquen pel que he explicat i per algunes raons més que hi
hagi açò. Se m’ha acabat el temps.

Les meves esmenes parcials tenen a veure amb el Centre
Nacional de Formació de Mallorca. És a dir, hi ha dos elements
per a mi importants sobre el tema de formació, a part de les
polítiques normals i amb independència de com es faci el Centre
Nacional de Formació Laboral de Mallorca, a Palma, hi ha el
solar cedit per l’Ajuntament de Palma, l’únic que hi falta..., és
a dir, l’única disponibilitat és pressupostària. Hi ha molt pocs
doblers, 150.000 euros en capítol 6 per a açò. Per tant, una
esmena per com a mínim començar enguany amb 750.000 euros
i fer-lo en dos anys.

Després també de formació, jo el que demanava és que hi
hagués...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està passat de 2,25 minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, jo li agraesc la seva magnanimitat i ja acab.
Pensi que serà en favor dels treballadors i no del PP.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, gràcies. Només dir açò, en formació que hi hagi
fons propis destinats a formació teòrica i pràctica.

I després hi ha dues convocatòries, una de responsabilitat
social corporativa i una altra de la Direcció General de Salut
Laboral que permetin ajudar les petites empreses o els petits
autònoms que si volen iniciar activitats d’aquestes hauran
d’incorporar elements de protecció individuals o altres
compliments de la Llei de protecció, que tenguin una
convocatòria que els ajudi en l’actual situació de crisi.

I finalment hi ha 8 milions d’euros distribuïts pensant perquè
surtin de capítol 6, inversió immaterial i passin al 4 de
subvencions per ajudar a contractar gent des dels ajuntaments,
des dels consells insulars i des de les institucions sense ànim de
lucre que permetin incorporar un poc més de gent a l’activitat
laboral i que sense aquestes ajudes segurament no poden tenir.

És molt resumit, però jo confiï, Sra. Consellera, que vostè
sap perfectament a què ens referim i el que tenim entre mans.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Molt bon dia, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment també he de començar amb el sentit de dol per la
mort de quatre treballadors. I dit açò i començant aquest debat
pressupostari en què vertaderament vistes les esmenes i els
argumentaris del portaveu, exconseller de Treball i portaveu
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avui del Partit Popular en matèria de treball, jo estic convençuda
que en el fons hi ha molt d’espai d’acord, d’entrada podrem
proposar transaccions que vertaderament cadascun dels
continguts de les esmenes que presenta el Partit Popular estan,
o bé incorporades o són molt coincidents amb la política que es
planteja en aquest pressupost.

A mi m’agradaria assenyalar, un poc seguint per donar
resposta que és el que pertoca en aquest debat, a les qüestions
que ha posat damunt la taula el portaveu del Partit Popular. Hem
de deixar una cosa ben clara, evidentment vivim en una situació
de dificultats econòmiques que se centren d’una manera
especial i molt preocupant en l’atur i en l’increment d’aquest
atur. Aquest increment de l’atur, jo estic totalment d’acord a
retirar i acceptar que l’increment de la població activa, que és
una de les motivacions de per què s’ha incrementat d’una
manera més ràpida l’atur, es plantegi en general i es llevi
qualsevol referència a població de fora, perquè també va molt
lligada i és molt més preocupant a allò que és la gent jove i
d’una manera molt concreta. Per tant, ben segur que dins
aquesta memòria es pot millorar, es pot corregir i evidentment
accept totalment aquesta reflexió, com no pot ser d’altra
manera. 

Crec que evidentment el model econòmic que hem viscut
fins ara, i és cert, ha tingut un creixement de població activa
molt elevat i aquesta és la realitat i no hem d’entrar en massa
més qüestions, però un gran creixement de la població activa
que s’incorpora. Si a les Illes Balears tenim un 4,5%, a nivell
estatal no arriben a un 3. Aquesta és una de les diferències i de
les motivacions d’aquest increment tan potent que vivim aquí.
Evidentment, l’aspecte més preocupant, ho dic així de clar, és
la gent jove i la prompta incorporació que té en el mercat. Hem
d’assenyalar que en aquest nivell una de les qüestions que
volem plantejar com a punt estratègic d’un pla específic
d’ocupació és precisament lligar aquest segment que s’incorpora
molt prest al mercat laboral, com és tot el sector de la gent jove,
que vertaderament és un repte que no només com a conjuntura,
sinó com a estructura hem de ser capaços de resoldre.

Insuficiència o suficiència econòmica entorn el pressupost.
A mi m’agradaria assenyalar dues qüestions. Evidentment que
els pressuposts creixen un 7,5%, ben segur que s’hauran d’anar
incrementant, però tenim un 7,5% d’increment de pressupost i
un esforç d’aquesta conselleria de reducció de la despesa corrent
en el capítol 2 de 800.000 euros, com vostè ha dit, un 22%. Ho
hem d’intentar, i aquest és un compromís polític de gestió.
M’agradaria que em donés l’opció de vertaderament ser capaços
de controlar la despesa del capítol 2, ho hem de fer, vivim en
una situació clara, és un objectiu de la conselleria de fer un
esforç econòmic en tot allò que és creació d’ocupació. En aquest
sentit li assegur que és un esforç compartit per tota la
conselleria amb els agents econòmics, amb tot allò que implica
de treball i, per tant, fer aquest esforç de reducció. Per tant, jo
crec que açò és una de les qüestions en què sempre hem
coincidit els polítics que hem de fer. I evidentment, aquest és el
compromís, i ho hem de fer. Donin-nos aquest marge de
credibilitat per fer-ho.

Evidentment aquest creixement de pressupost del 7,5%...,
vostè no m’ha de fer trampes, hem de comparar pressupost
inicial amb pressupost inicial, pressupost consolidat amb
pressupost consolidat. Quan tenguem el pressupost consolidat,
podrem comparar amb el pressupost consolidat d’enguany. Però
inicialment ens ha de donar l’opció que les comparatives han de
ser entre sumands iguals, idèntics. Per tant, d’inici a inici allò
que és cert és que tenim un increment pressupostari del 7,5%.
A més a més, no és un increment qualsevol, és un increment
vertaderament qualitatiu, és una manera diferent de fer política
perquè creim profundament en la concertació. Per açò mateix el
SOIB, que és l’element de fer polítiques actives d’ocupació, i ho
tenim molt clar i es fan des de la participació i aquí es recull una
de les demandes del Partit Popular en el seu moment de la
formació ocupacional, formi part d’aquestes polítiques actives,
ho són, i que per tant, l’increment pressupostari, l’esforç que
feim vagi lligat a les polítiques de concertació per crear
ocupació. Per això, van al SOIB, vull dir, una qüestió que, a més
n’estic totalment convençuda, compartim i que vertaderament
volem i tenim clar que  hem de fer.

Evidentment, crec que la ..., i a nivell d’execució
pressupostària també assenyalar-li, potser que haguem tingut
diverses dificultats, en aquest moment és del cent per cent i més,
vull dir, a les totes. Què hem de millorar? Ben segur. Aquí estic
disposada a fer totes les reflexions necessàries per millorar
evidentment tot el que és l’instrument clau per fer política, que
en aquest moment, és l’estructura d’una conselleria que -
repetesc- creix en pressupost, si el comparam amb el pressupost
inicial, una quantitat important, que destina aquest creixement
íntegrament a les polítiques actives d’ocupació i que ho fa des
de la concertació. Aquest és un element clau i obligatori i
evidentment, el treball de la conselleria, que tal vegada hem
tingut poc temps perquè quedi reflectit a la memòria, l’entrada
es fa d’una manera -entenc- en un moment clau, el setembre
començam. 

Bàsicament, voldria assenyalar dos nivells. El nivell de fer
front a la conjuntura d’atur que tenim, d’una manera molt clara
i, a partir d’aquí, acceptar o proposar-li transaccions perquè
vertaderament arribem, mitjançant els ajuntaments, a la
contractació directa, clau per fer front a allò que és atur. Per
tant, crear ocupació d’una manera directa. Nosaltres li demanam
aquestes transaccions per, vertaderament, facilitar la gestió. No
farem convocatòries, ho farem directament amb els municipis
via conveni, amb projectes específics que ja li garantesc que puc
comparèixer i que compareixeré en comissió per explicar-los
cada un dels projectes i dels convenis amb els municipis: el
nombre de treballadors que hem contractat, el perfil d’aquests
treballadors i els treballs d’interès general que fan, perquè ens
interessa a tots que això funcioni. 

Estic convençuda que els primers interessats són els
municipis. I la veritat és que tenc total confiança en la
cooperació institucional i sobretot en els ajuntaments per fer
front a la batalla contra l’atur, que aquesta ha de ser totalment
compartida. Per tant, en aquest sentit li propòs aquestes
transaccions perquè crec i n’estam convençuts, coincidim en
l’objectiu i en la forma. Crec que hem d’agilitar al màxim.
Repetesc, donant comptes públics evidentment i no només pel
control, sinó també per visualitzar l’esforç que fan els municipis
en aquesta feina, perquè també crec que això ho hem d’agrair
des del Govern, aquesta cooperació permanent de tots, des d’uns
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criteris compartits, uns criteris objectivables i que puguem
avançar en tota aquesta feina.

Per tant, polítiques actives mitjançant el SOIB, mitjançant
la concertació, mitjançant la colAlaboració amb totes les
institucions. Aquesta és una línia bàsica i fonamental. També,
evidentment, tot el que fa referència als increments de formació
que demanaven vostès a les esmenes. Els increments en
formació que aquí, avui, no els acceptam formalment, no sé si
hauria de ser una acceptació virtual o moral perquè enguany ja
li he d’assenyalar que hem incrementat aquestes ajudes als
municipis en un 34%. Vull dir, hem d’ajudar que també ho
puguin gestionar, però més que la quantitat, que ja li dic que
l’hem incrementat i crec que hem donat cobertura a totes les
demandes formatives des dels municipis i des dels consells.
Crec que haurem de fer una reflexió més de contingut. Estic
d’acord en el que és la quantitat, crec que hem fet aquest esforç
d’increment. La voluntat hi és totalment i està constatada i
comprovada. Sí li voldria assenyalar que (...) crec que haurem
de fer conjuntament i en això  convidarem a participar-hi al
Grup Popular, entorn al que és el contingut de la formació. Cada
vegada més hem de lligar el que és formació i ocupació i
sobretot el que és establir estratègicament la formació,
catalogada, certificada i lligada a aquests elements estratègics
que volem que sigui el nostre futur.

Hem de combatre l’atur actual, hem de donar opcions als
aturats a inserir-se, però hem de construir una altra cosa i per
això la formació és un element clau. Per tant, repetesc,
l’increment pressupostari, crec que hem fet l’esforç de fer-lo,
però necessitam ara des de l’acord i treballarem aquest acord
amb el Partit Popular -el Govern- que hem de fer una
visualització estratègica pensant i participant, els agents
econòmics, socials, els municipis i els consells, però hem de
saber vertaderament cap a on anam i per tant, plantegem -i
aquest és l’objectiu clau- tota la base i estructura per aquesta
certificació amb aquest plantejament estratègic. 

Per tant, crec que és un debat que val la pena fer en
profunditat, sobretot pel seu caràcter instrumental de futur, tant
per combatre avui l’atur, però sobretot com a qüestió estratègica
de demà.

Pel que fa referència als centres nacionals de referència,
només li vull assenyalar dues coses, evidentment encara
quedava equipament per poder adjudicar perquè bàsicament
s’ha fet aquest estudi entorn a les demandes. Hi ha material,
molt de material, pel que fa referència a un parell de tallers que
s’ha d’adjudicar i s’ha d’adjudicar en base a la partida
pressupostària que tenim avui aquí del Centre de la Mar.

Pel que fa referència al Centre de Turisme, bàsicament
perquè el temps ens avança molt, el que valoràvem molt
important és evidentment entrar, ara ja estam preparant tot el
que són els continguts per ser centre nacional de referència
d’una manera clara i d’entrada, establir la ubicació que ja ha
estat valorada positivament al que és l’Escola d’Hoteleria d’aquí
de Mallorca que ha tengut un espai o té espai per començar tot
aquest procés. Això, tendria també un nivell d’estratègia de
rellançament de tota l’acció formativa. Potser d’una manera...
per començar, però sobretot crec que sempre són més
importants els continguts i és al que ens volem dedicar
fonamentalment, del que són les infraestructures, ja les

trobarem. Els agraesc l’esforç que han deixat fet, de solars, de
projectes, però fonamentalment en aquest moment necessitam
aquest acord de contingut que és referent i obligatori que anem
fent.

Per tant, en aquest sentit just assenyalar, crec, aquests dos
elements, creació d’ocupació, en què estam totalment d’acord,
la rapidesa a fer-ho, fer-ho des del SOIB, des de la concertació
i evidentment donar-nos aquest espai de poder donar tot el que
implica aquest instrument que entenc perfectament és un
instrument de polítiques actives d’ocupació des de la
concertació i la colAlaboració institucional; i la formació, que
hem incrementat d’una manera potent, i per açò, se’m fa difícil
avui acceptar-los aquestes esmenes puntuals, però que li dic, hi
estam d’acord perquè ho feim, fer-ho també i poder plantejar
aquest debat d’una manera tan justa, entenem en curs polític
entorn a aquest contingut estratègic, que hem de fer entre tots de
la formació un nou model. Hem de consolidar bases
diferenciades per a una economia més sostenible i amb treball
de més qualitat. 

Altres qüestions, crec que podem plantejar, m’hagués
agradat poder dedicar més temps al que és la memòria que avui
present i defens, però que la política de la conselleria és molt
clara. És clara de compromís en la creació d’ocupació, en la
formació, en la lluita sobre la immediatesa, però també en la
construcció d’un model que permeti un mercat laboral més
estable i de més qualitat i repetesc amb els espais d’acord, amb
la total transversalitat que la situació obliga, de la transversalitat
de l’acció de tot el Govern, de totes les institucions, dels agents
econòmics i socials i també, evidentment, esperam la seva
colAlaboració, que estic segura que també hi podem comptar. És
molt important aquest projecte, evidentment val la pena
absolutament comptar amb tothom.

Per tant, amb el contingut de les seves esmenes, totes les
explicacions que els pugui donar. Els vull convidar a
desenvolupar aquests pressupostos amb clares ganes de superar
aquesta situació difícil que vivim. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Huguet té la paraula. Cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, per recordar-me el temps, Sra. Presidenta, i per
donar-me la paraula. 
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Sra. Consellera, vagi per endavant que sí, que té la
colAlaboració del nostre grup i la meva personal amb
l’experiència que hagi pogut adquirir en les responsabilitats que
he tengut abans, estan a disposició naturalment de vostè i
sobretot de les persones que integren el nostre mercat laboral,
tant empresaris com treballadors.

Estic d’acord que, bàsicament, els colAlectius prioritaris o
més sensibles han de ser l’objecte prioritari de l’acció i que és
una oportunitat magnífica per intentar millorar la formació. Per
tant, aquesta oportunitat per millorar la formació s’ha
d’aprofitar, la competència, la productivitat són els elements...
més ben dit, la productivitat és l’element competitiu principal
en qualsevol economia. Per tant, les empreses funcionaran
millor si els nostres treballadors estan més ben preparats. En
aquest moment hi ha tanta gent que té temps per aprendre que
aquesta ha de ser l’oferta més important de totes. Naturalment
com més n’hi pugui haver, d’aquesta oferta, que tengui, a causa
de la preparació bàsica de molts dels nostres treballadors i
treballadores, l’oportunitat d’aprendre per experiència, és a dir,
per coneixements pràctics s’ha d’aprofitar. Per açò era que hi
havia esmenes en aquesta línia. Estic tranquil perquè he entès
que vostès ho faran encara que en aquests moments les esmenes
no siguin... 

Igual m’he oblidat abans de parlar del Tribunal d’arbitratge
i mediació. És un element importantíssim, crec que van ser les
Illes Balears les primeres que van incorporar conflictes
colAlectius en aquest àmbit, 950.000 euros òbviament s’han
quedat, per tant, jo demanava 150.000 euros més, sé que no
basten. Vostè em va donar una explicació que entenc. Ara, és
allò que el pressupost ho havien d’incorporar. Per tant, era lògic
que jo, com a portaveu de l’oposició, li presentés una esmena en
aquest sentit i comprenc que per qüestions tècniques, sembla
que és la raó, no s’accepta, però estic tranquil i m’agradaria que
confirmés que el Tribunal d’arbitratge no tindrà penúria
econòmica per resoldre una de els tasques més importants,
aquest període de crisi en el mercat laboral fa necessari la seva
intervenció.

Faré un suggeriment més, incorpori a la nova patronal
reconeguda per aquest govern com a de representació de les
Illes Balears, que és la petita i mitjana empresa, perquè crec que
és just que també estigui integrada plenament en els altres
membres que són CAEB, comissions i UGT. 

Del Pla d’ocupació no n’he parlat abans, però és un
instrument que és necessari. Vostè ha parlat de la concertació i
hi estic plenament d’acord, però l’important..., no vull fer crítica
de si han fet pactes i..., tot això és perfecte, miri, perfecte, ara ,
un bo pla, que és el que digui què és el que farà Indústria, què
és el que faran els serveis per crear feina, què és el que es farà
a la construcció, això de la compra, els solars, no sé què. És a
dir, que tradueixi en activitat productiva el que seran llocs de
feina i quin és el contingut d’aquesta mà d’obra o d’aquest
factor treball que ha de preparar el Servei d’Ocupació i la
Conselleria de Treball, és elemental per a aquesta qüestió,
simplement per estar organitzats i tenir planificat el nostre futur.
Ara bé, també és importantíssim per anar a Madrid, com han fet
-i he explicat aquí altres vegades- altres administracions
públiques, altres comunitats autònomes, i aconseguir els
recursos que ens fan falta tant aquí com allà i si no tenim un
instrument per demanar-ho, difícilment es pot fer. 

Té el nostre compromís de participar en la revisió del
sistema de formació, el llibret blanc, (...), o del color que ens
surti, però que sí, que sí, que si ens convida, no hi ha en aquest
moment la presidenta del partit i la portaveu del nostre grup,
però estic convençut que no tindrem cap problema perquè vostè
compti amb les persones que puguem ajudar a això.

El conveni, capítol 7, que és la transacció. Miri, l’únic que
deman i que estic segur que exigiran les persones, els tècnics
qualificats, intervenció, pressuposts, etc., és en primer lloc que
el fet de passar-ho a capítol 7 (...) capítol 4, (...) sortir del marc
de la Llei de subvencions. Bé, idò, el contingut de la Llei de
subvencions, amb tot el que això suposa, que estigui al conveni.
Dos, la Llei de contractes parla que quan són fondos de -parl de
memòria- subvencions, necessàriament hi ha d’haver concurs
públic, etc., amb l’adjudicació de les obres que es facin amb
aquests recursos. Per tant, que es compleixi la Llei de contractes
que estic segur que ho exigiran, no en tenc cap dubte.  I el més
important de tot, els recursos que surten de la Conselleria de
Treball i Servei d’Ocupació, són recursos destinats als
treballadors, a treure treballadors i a millorar la formació i les
competències d’aquests treballadors, bàsicament aquestes dues
coses. 

Per tant, si és una transferència de capital, capítol 7, no s’ha
de destinar a coses d’intermediacions. És a dir, s’ha de garantir
que s’han de contractar persones i que aquests recursos van a
allò que són els costs d’aquestes persones que provenen
necessàriament del Registre d’aturats de les Illes Balears i
preferentment d’aquells colAlectius que hem dit prioritaris, que
són els joves, etc. Per tant, complint això i amb aquestes
circumstàncies de crisi, crec que no ha de ser el model
tradicional, crec que el model tradicional ha de ser capítol 4,
convocatòria i subvencions, garantint que tot arribi per tot, però
que quan passi la crisi, quan sigui una situació de més
normalitat i hi hagi més previsions en les convocatòries de les
que hi ha hagut enguany es faci de la manera estable.

Em sembla perfecte que s’iniciï l’activitat del centre encara
que sigui en un altre establiment, em sembla perfecte. És
prioritari -com vostè ha dit i ho compartesc, ho compartim tots,
segur- el contingut a l’obra, ara, l’obra està bé que es faci, per
què?, idò perquè no només hem de formar persones, a Cuba els
tenen tots formats, però aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, em sap greu, però...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Li promet que ja acab. És a dir, l’important és que a més de
formats i ben formats, hi hagi feina.
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I acab, Sra. Presidenta, agraint aquesta possibilitat
d’enteniment que hi ha entre el Govern i els grups naturalment
que donen suport al Govern i el Grup del Partit Popular, perquè
crec que és l’únic camí per fer el que els polítics siguem
capaços de fer a favor del nostre mercat laboral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Huguet. La Sra. Barceló té la paraula per tancar
la qüestió per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Portaveu del Partit Popular, evidentment li vull
agrair tota la colAlaboració, ja sabem i comptam que hi ha
qüestions bàsiques que s’han de fer. 

Algunes esmenes que, evidentment, rebat, estam d’acord, i
que avui no aprovarem com és el finançament integral del
TAMIB, evidentment enguany ja ho hem hagut de fer i ho hem
de fer, és un organisme bàsic, fonamental, ajuda moltíssim a
resoldre, depèn el seu fiançament i el seu funcionament a partir
de la nostra feina i per tant, estigui convençut que així ho farem,
per tant, malgrat avui no li puguem aprovar l’esmena, que... la
voluntat i aquest fet ho és totalment.

En segon lloc, li vull assenyalar evidentment tot el que fa
referència a aquests convenis, a aquests acords amb els
municipis. Bàsicament, també visualitzàvem i el sistema de
convenis amb els municipis garantint evidentment totes aquestes
qüestions -que es contractin aturats, els criteris, la manera de
contractar-los, els projectes que els municipis presenten, obres
d’interès general...- són elements que crec que val la pena que
siguin coneguts, que compareixerem per explicar-ho i que, a
més a més, parteix d’un criteri pactat amb tots els ajuntaments
i transparent. 

Vull dir que també ens permet treballar aquests convenis -
repetesc- des del total acord. Som conscients que tots els pobles,
totes les situacions tenen problemes, tenen dificultats i han de
saber i han de conèixer sempre els criteris amb què treballam i
per tant, els recursos que es reparteixen per part de la
conselleria, que posam en actiu per part de la conselleria entorn
a la creació d’ocupació, arribin absolutament a tothom. I per
tant, la voluntat és claríssima i repetesc li hem de donar totes les
garanties que vostè demana perquè són les garanties que tant els
ajuntaments com el mateix govern planteja, tenim clar que és la
motivació d’aquests convenis i és el que fa referència a tot el
que implica, no?, de Pla d’ocupació i aquest pla, bàsicament,
aquest espai de formació. Són dos elements claus per reconduir
i per construir aquest espai diferencial que hem d’anar fent, i per
tant per anar consolidant un model diferent. A partir del Pla
d’ocupació, un element clau, repeteix, com a centre d’interès, jo
crec que són, fonamentalment creim per part del Govern, els
joves, és clau donar opcions que la gent jove que s’incorpora al
mercat laboral avui, d’una manera molt prematura encara, que
no són capaços de generar-los llocs de feina, què faran d’aquí a
quinze anys, què faran d’aquí a vint anys; és a dir, són de
vegades el que més preocupa de qualque manera, crec que d’una

manera general, tota la societat i per tant que hem de donar una
resposta o hem de ser capaços d’articular un pla d’actuacions al
respecte.

I en el que fa referència a l’estratègia de la formació, que
repeteix, creim que val la pena poder establir. Canvien els
temps, tenim moltes més oportunitats de fer aquests itineraris
personalitzats, formatius, lligats a la realitat del mercat laboral
i per tant, a partir d’aquí, des dels serveis de dependència, del
servei a les persones que tenen unes demandes i que nosaltres
hem de ser capaços de resoldre. Vull dir, i anar fent i facilitant,
i confluint les noves demandes en la formació.

I aquest és l’element clau, tenim un capital humà prou potent
i amb prou capacitat com perquè atengui aquesta opció de
formar-se i per tant de cobrir aquestes demandes lligades a una
realitat que canvia, amb nous espais de creació d’ocupació; els
hem de construir, els hem de trobar i hem de formar la gent
perquè hi pugui accedir.

No és un temps, no són temps fàcils els que vivim i aquesta
és la realitat, però, per açò mateix, és fonamental comptar amb
la colAlaboració, repeteix, la que vull agrair, dels ajuntaments,
dels consells, dels sindicats, de les associacions patronals i
evidentment també amb la seva. Els temps difícils els hem de
combatre fonamentalment des de l’acord i repeteix tota la
voluntat, tota la feina que puguem fer públicament i
privadament perquè puguem tirar endavant aquesta opció del
millor futur laboral per a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Mayans, vol intervenir a favor
de les esmenes? Molt bé.

Passaríem idò al torn en contra i, en primer lloc, té la paraula
pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, vagi per endavant també el condol del
nostre grup per les víctimes dels accidents d’ahir. Bé, Sr.
Huguet, nosaltres hem estudiat la seva argumentació
justificativa de l’esmena a la totalitat que va fer a la comissió,
li vam dir que ho faríem i ho hem fet, i també l’hem escoltat
atentament avui, i la veritat és que no ens arriba a convèncer, jo
fins i tot li diria que ni vostè mateix està convençut de la seva
esmena a la totalitat. I dic això, perquè pens que la seva
argumentació és una argumentació que es queda un poc en el
nivell superficial d’anàlisi de tècnica pressupostària, no
aprofundeix en els objectius i els mitjans d’aquesta conselleria
i, fins i tot, avui el que ha fet també és parlar un poc del passat,
un poc de l’exercici d’enguany i no ha mirat cap al futur.
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Nosaltres pensam que, en conjunt, aquest és un bon
pressupost, un bon pressupost que es podria millorar, clar que
sí, però que s’adapta perfectament a la situació econòmica que
vivim, al necessari esforç de contenció pressupostària i sobretot
que és una eina eficaç perquè la conselleria pugui acomplir els
seus deures. Explicarem, perquè diem això.

En primer lloc, ja s’ha explicat, i vostè ho sap perfectament,
el pressupost d’aquesta conselleria puja un 7,5% respecte de
l’any passat, ho fa per damunt de la mitjana del pressupost i, a
més, es fa un esforç important en la baixada de despesa corrent.
Crec que la consellera ho ha explicat i és un objectiu comú, el
qual s’ha demostrat, a més, al llarg d’enguany, hi ha un esforç
general per a una gestió eficient, i això també s’ha explicat avui
i estic segura que es durà endavant.

En segon lloc, es potencia el SOIB i s’augmenta el seu
pressupost gairebé un 40%, concentrat, a més, en els capítols 4
i 6. I recupera, i en això estam d’acord, la seva funció integral;
torna assumir el vessant fonamental de la formació ocupacional
que és complementària de l’orientació, intermediació i
reactivació de l’ocupació.

I un tercer argument és que la Direcció General de
Responsabilitat Corporativa puja un 115% i reforça a més a més
la lluita contra la sinistralitat en un 10%.

Partim del fet, i crec que això s’ha de tenir clar, que la lluita
contra l’atur no pot ser mai funció exclusiva de la Conselleria
de Treball i Formació, i ho vàrem dir a la comissió, ho tornam
a repetir, no pot ser mai ni es pot atribuir exclusivament a la
Conselleria de Treball i Formació, ha de ser una tasca
compartida, ha de ser una tasca transversal a totes les
conselleries i lògicament a les diferents institucions insulars,
municipals i empresariat d’aquest país.

En conseqüència, Sr. Huguet, nosaltres no podem votar a
favor de la seva esmena a la totalitat i fins i tot li demanaríem
que s’ho tornàs a pensar i que la retiràs.

Passam ara al debat de globalitat de les esmenes parcials.
Em permetrà fer un comentari sobre l’absència d’esmenes del
representant d’AIPF, úniques seccions a les quals no ha
presentat esmenes i que jo vull entendre com que considera que
aquest pressupost, almenys aquest pressupost està ben fet i per
tant es treballa bé en matèria d’ocupació i formació. Ens
centrarem per tant a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, les quals es caracteritzen, en primer lloc,
per afectar només envoltant d’un 15% del pressupost. I en segon
lloc, perquè són propostes que van en la línia, que van en la
mateixa direcció de les actuacions de la conselleria, raons per
les quals nosaltres pensam que no està justificada l’esmena a la
totalitat.

En tercer lloc, hem d’afegir que de les cinc seccions que ens
ha tocat analitzar, les cinc conselleries, sí que li hem de dir que
les seves esmenes són les que crec que s’han fet amb un major
sentit de responsabilitat, en tant que parteixen de la realitat
econòmica i social que vivim i a més s’ajusten al pressupost
aprovat.

Comentarem les més destacades i explicarem el nostre vot
contrari. En primer lloc, esmenes referides a incrementar fons
per a la formació teòrica i pràctica, amb contracte laboral per a
persones aturades a les diferents illes. Les trobam innecessàries,
perquè existeixen pensa, fons suficients en el pressupost per fer
això, en concret mitjançant el programa FIP. A la comissió
vostè parlava d’aportar fons propis, jo li diria que tant de bo que
es tinguessin i tant de bo que els recursos fossin majors, però el
FIP s’ha d’aprofitar i tenim el que tenim.

Segon grup, esmenes que proposen augmentar els fons
destinats a contractar persones en atur, per executar projectes
d’interès general dels consells a les diferents illes. Aquestes,
nosaltres pensam que ja són contemplades a les convocatòries,
SOIB-Corporacions locals, i que, a més a més, per al 2009
veuran incrementada la seva quantia.

Tercer grup, esmenes que plantegen incrementar els fons
destinats a subvencionar la contractació de persones aturades,
mitjançant institucions sense ànim de lucre, a les diferents illes
també. Nosaltres també pensam que aquestes són contemplades
a les diferents convocatòries que corresponen al SOIB i que, a
més, hi són amb les quantitats adequades. Les referides a
formació, prevenció de riscs laborals, responsabilitat (...)
corporativa, TAMIB, nosaltres també pensam que el pressupost
ja les assegura.

I finalment hi ha aquelles que cerquen augmentar els fons
destinats a contractar persones aturades per executar projectes
municipals d’interès general a les quatre illes. Aquesta, crec que
s’ha demostrat les darreres setmanes, i avui ho ha tornat a dir la
consellera, és una línia fonamental de treball de la conselleria.
Sembla que són adequades, que són necessàries en el moment
actual i sobretot tenint en compte que les previsions de l’any
que ve no són especialment optimistes.

Nosaltres, si vostè accepta les transaccions que li oferirà, li
explicarà, ja ho ha dit la consellera, però li explicarà després el
portaveu del Grup Socialista, si vostè accepta aquestes
transaccions, nosaltres hi podrem votar a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Breument, per part nostra no
acceptam l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Popular.
Tal com es diu a la pròpia esmena, diu que aquest pressupost no
s’adequa a la situació del mercat laboral, i nosaltres comprenem
que la situació del mercat laboral és de molta dificultat, però sí
que aquest pressupost, tant el de la Conselleria de Treball com
el del SOIB, representen l’esforç important que fa aquest
Govern per fer front a la crisi.
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La conselleria té un augment de pressupost que jo crec que
s’ha d’apreciar a la situació de limitacions pressupostàries que
té aquest conjunt del pressupost, i molt especialment en el cas
del SOIB; si bé és cert que l’augment, en part és explicable,
perquè hi ha un transvasament de competències d’una banda a
l’altra, jo crec que aquest augment de xifres del SOIB posa de
manifest, tal com ha dit la consellera, que es vol del SOIB el
principal instrument, la principal eina per fer front a la situació
de dificultat del mercat laboral.

Ja es va comentar en comissió que l’esmena a la totalitat
simplement s’explicava dient que aquest pressupost no s’adequa
a la situació del mercat laboral, però que les esmenes parcials
difícilment justificaven una esmena a la totalitat. I vista la
intervenció del representant del Partit Popular, jo crec que, més
encara tenim aquest dubte, perquè evidentment s’ha estès sobre
consideracions quant a la davallada de despesa corrent; s’ha
estès sobre consideracions sobre la memòria que, en certa
manera, són molt interessants i estan molt bé, però no sabem si
donen consistència realment a una esmena a la totalitat.

Respecte de les qüestions puntuals, només comentar que hi
ha qüestions moltes d’elles molt interessants, però, com dic, en
part recollides, en part previstes. L’augment de doblers per al
TAMIB sens dubte és una proposta interessant, però realment
hem de veure quina és la previsió que hi hagi més activitat i més
necessitats per part del TAMIB i que la conselleria, sense dubte,
hi respondrà.

Respecte del fet que hi hagi més subvencions a petites
empreses tant per a programes de salut laboral, com de
responsabilitat social corporativa, sense dubte són interessants,
però clar, és mal d’explicar que s’intentin augmentar aquestes
subvencions retallant, donant de baixa capítols d’inversió que
comprometrien les possibilitats de la conselleria de dur a terme
els seus objectius.

Pel que fa als programes per contractar persones a aturades
a través d’ajuntaments, a través de consells insulars i a través
d’entitats sense ànim de lucre; en part les pròpies convocatòries
del SOIB ho recullen, i aquella part que és més interessant, que
és la dels ajuntaments, ja s’ha comentat que el Govern ho està
fent, no només ho està fent, sinó que aquest programa de
contractar persones en situació d’atur, a través dels ajuntaments,
n’està fent la principal o una de les seves principals apostes de
Govern per fer front a la situació de crisi.

I en aquest sentit, tal com ja s’ha expressat anteriorment,
nosaltres creim que s’ha d’acceptar aquesta proposta
d’augmentar aquest programa de contractar gent en atur a través
dels programes municipals, però modificant alguns aspectes,
alguns aspectes que tenen a veure amb la quantitat, la proposta
seria destinar-hi 7 milions d’euros, que fins i tot és més que el
que sumen les esmenes que presenta el Partit Popular. Modificar
la distribució per illes, el Partit Popular fa una distribució per
illes una mica a ull, supòs que una mica políticament correcta,
en aquest cas que afecta persones que estan en atur, el correcte
és que la distribució per illes sigui proporcional a les persones
en atur que són a cada illa. I també una qüestió d’assignació a
capítol pressupostari d’aquestes quantitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats,
conselleres, conseller, bon dia a tothom. En primer lloc, un
record per a les quatre víctimes de l’accident laboral d’ahir a
Mallorca. I entrant al tema que ens ocupa de les esmenes del
Partit Popular en els pressuposts per al 2009, em referiré en
primer lloc a l’esmena a la totalitat, presentada pel Partit
Popular, que argumenta literalment que el pressupost no s’ajusta
a la situació actual del mercat laboral. Aquí jo vull manifestar,
amb tot el respecte però també amb tota contundència, la
discrepància del Grup Socialista en aquest argument i a l’hora
dir que, no únicament consideram aquest pressupost congruent
amb la situació econòmica actual, sinó que valoram
positivament l’encaix de xifres de manera que primi la
transversalitat; factor que pensam dóna consistència i
credibilitat a la tasca del Govern en l’elaboració d’un pressupost
enfocat bàsicament a lluitar contra la crisi.

Des de totes les conselleries i molt especialment des de la de
Treball i Formació, tenint molt no únicament la situació del
mercat labora, que l’hi té, sinó també totes aquelles matèries
competència d’aquesta conselleria, com són formació, salut
laboral, atenció als colAlectius amb risc d’exclusió; conciliació
de la vida familiar i laboral, relació amb els agents socials, i
aquí un llarg etcètera.

I tampoc no estam d’acord amb l’esmena a la totalitat dels
pressuposts del SOIB, el Partit Popular argumenta que són
insuficients i inadequats, termes d’ample contingut però de poca
concreció. Aquí jo els podria dir que el SOIB incrementa un
39% en relació amb l’any anterior, però no deixaria de ser un
ball de xifres. Pensam que és més adequat parlar d’imports
globals i homogenis, com s’ha mencionat aquí; és a dir, de
pressupost a pressupost. Si suman el pressupost de la
Conselleria de Treball i el pressupost del SOIB, veiem que el
2008 eren 99.450.000 euros, i enguany, per al 2009, se’n va
106.975.000, és a dir, l’increment que ja s’ha mencionat abans
d’un 7,57%.

Passant a les esmenes parcials, faré una breu referència a les
que nosaltres no aprovarem, breu ja que tots els grups ens hi
vam dedicar amb més deteniment a la comissió de la setmana
passada. I passaré a continuació a la nostra proposta referida a
les que transaccionarem i que esper i desig que puguem aprovar
per unanimitat.

Les tres esmenes que proposen incrementar subvencions a
petites empreses per incorporar diverses actuacions o
equipament no les podrem acceptar, perquè no consideram
adequat reduir inversions per passar els imports a la despesa
corrent, tot i que valoram amb tot el sentit que li dóna el Partit
Popular, el tema del Tribunal d’arbitratge i mediació. Les quatre
esmenes que proposen augmentar fons per a projectes dels
consells insulars a les quatre illes, tampoc no les podrem
aprovar, ja que el pressupost preveu continuar amb els convenis
amb tots els ajuntaments dins el marc del PROIB, i també amb
els consells insulars, en el marc de les convocatòries ordinàries
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del SOIB, Corporacions locals, que per al 2009 experimenten un
increment superior als 200.000 euros.

Les tres esmenes que proposen incrementar subvencions
perquè les institucions sense ànim de lucre puguin contractar
persones en atur, tampoc per al mateix motiu que hem esmentat
abans, que la conselleria ja preveu continuar amb les
corresponents convocatòries del SOIB i que tenen aquest
objectiu.

Les quatre esmenes que proposen incrementar programes de
formació teòrica i pràctica amb contracte laboral a cadascuna de
les quatre illes, tampoc, i aquí és per una qüestió més de caire
tècnic: nosaltres no consideram correctes les baixes dels
subconceptes 64000 i 47000 en els casos d’Eivissa i Menorca,
ni del 60100, en el cas de Mallorca, ni de cap de les partides que
l’Estat destina a formentera, amb caràcter finalista. A part que
estam convençuts que la formació amb compromís de
contractació la té molt assumida el Govern, a través del
programa de formació per a desocupats FIP, amb un pressupost
superior als 12 milions d’euros per a les quatre illes.

Tampoc no aprovarem l’esmena 10163, que demana
convenis amb els ajuntaments eivissencs, per a formació; ni la
nombre 10469, referida a l’inici del centre nacional de formació
professional, laboral, de les Illes Balears a Palma, ja que opinam
que els crèdits existents són suficients per als propòsits
esmentats. Fins aquí les que no acceptarem, tot i que amb les
mateixes paraules que ha dit la consellera, són no acceptacions
formal, tot i que en certa forma podrien ser acceptacions
virtuals.

I he deixat per al final les esmenes a les quals sí donarem
suport, sempre que ens acceptin la següent transacció: el Partit
Popular proposa augmentar els fons destinats a contractar
persones en atur a les quatre illes, són en concret les esmenes
10475, 76., 77 i 78, per executar projectes municipals d’interès
general, per un total, hem agrupat aquestes quatre esmenes per
un total de 4 milions d’euros. Hi estam d’acord i els proposam
transaccionar aquestes quatre esmenes, en el sentit de dedicar-
hi, en lloc de 4 milions, 7 milions d’euros, per a contractació
d’aturats i aturades a través dels ajuntaments. Aquesta
transacció consisteix a donar de baixa aquestes quantitats, tal
com proposa el Partit Popular, del subconcepte 64000, de la
secció 76, centre de cost 76101, programa 322D i donar-los
d’alta a les mateixes seccions, centre de cost i programa que
proposava el PP, però en el subconcepte 76000 en lloc del
46000. És a dir, a capítol 7, transferències de capital, en lloc de
capítol 4, despesa corrent. Açò es faria mitjançant firmes de
convenis amb els ajuntaments, en els quals imperaran els criteris
de la comissió executiva del SOIB, on com vostès saben
participen sindicats i patronals.

Pel que fa a les xifres, la proposta del Partit Popular està feta
amb un criteri que nosaltres diríem que és més d’arrodonir, que
un criteri matemàtic i la proposta nostra seria fer un càlcul
percentual del nombre d’aturats per municipi, que agrupats per
illes resultaria: Mallorca 5.693.000, per a Menorca 495.000, per
a Eivissa 778.999, i per a Formentera 33.000. És a dir, que
compartim plenament l’objectiu d’augmentar els fons destinats
a contractar persones en atur per executar els projectes
municipals i confiam plenament en l’aprovació de la nostra
transacció que és més de caràcter tècnic i que el més important
és que passa de 4 a 7 milions, sent aquests 3 milions afegits una
aportació extraordinària dins les mesures especials per a la lluita
contra la crisi econòmica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Passam al torn de rèplica i té
la paraula el Sr. Huguet per un temps de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Portaveus, gràcies pel seu to, de totes maneres he de replicar
qualque cosa. 

Els pressuposts tenen una gran part de litúrgia i una gran
part de falta de realitat. És a dir, el fet que s’hagin de preparar
amb molt de temps, el fet que incorporar una esmena sigui una
feinada de reedició de documents, tot açò influeix per acceptar
o no acceptar. Vull agrair, per tant, que hi hagi aquest interès a
incorporar 7 milions d’euros, però vull matisar tot d’una. Aquest
és l’esborrany sobre el que jo vaig fer feina per als 4 milions de
consells insulars, 1 milió per a organismes autònoms, un altre
milió per a entitats sense ànim de lucre i 2 milions més. És a dir,
dels 8 i busques de milions que té en capítol 6 el Servei
d’Ocupació, a la vista de l’execució, ho repetiré, ja ho he dit
abans, però ho repetiré, en tenia 2.757. En el definitiu ho havien
reduït a la meitat, 1.380, i a 30 de setembre de disponible encara
en quedaven 751. Un es demana, i per què n’hi posen 8 si no
han estat capaços ni de la meitat del que tenien l’any passat?
Vaig agafar, vaig fer 8, i aquests 8 distribuïts en què? Consells
insulars, organismes autònoms, ajuntaments i en què? Formació
i experiència, contractació..., és a dir, les vaig repartir. Me’n
posen 7 damunt una de les distribucions que jo havia fet de 4.
D’acord, només faltaria. L’altra sí que faré un seguiment per
veure a què el dediquen, enguany almanco fins a 30 de setembre
no l’havien aprofitat. 

I aquest és el motiu, jo no tenc temps en deu minuts, el
Reglament està pensat perquè n’hi hagi 15 per un debat de
totalitat i que a més el facin 3 o 4 grups, que solen ser els petits
i que són a l’oposició i entre tots fan un debat de totalitat.
Vostès, alguns no tenen experiència i per tant,... però no em
venguin aquí a dir que el que jo he escrit i el que he dit no basta.
El que no basta és el temps, però motius n’hi assegur tants com
en té el torn. Per favor!

(Alguns aplaudiments)
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Li donaria més dades, les tenc subratllades damunt l’annex
d’execució. Però no és el més important, el més important és
que hi hagi possibilitat d’entendre’s, el més important és que hi
hagi més recursos, el més important és que les incorporacions
que venguin dels fons europeus del 50%, que estan destinats a
recuperar el 50% que tenien en plans d’igualtat, etc.,
s’incorporin i els destinin a aquestes coses i que són, per una
banda formar els treballadors i per l’altra, aquells que els
empresaris no es poden (...) feina, donar-n’hi, ja sigui per mig
any i que a més serveixi per formar-los. Açò és l’únic que pot
fer la conselleria. Però a més, ho ha de fer amb una intensitat
molt superior. No es poden reduir les inversions perquè..., ja ho
he explicat, vaja, que dels 8 els podrien llevar tots sense cap
problema, ben tranquils els podrien llevar. Escolti, després
d’escoltar la consellera no tenia per què parlar de les altres
esmenes. És a dir, si no aproven... per què n’he fetes poques de
parcials? Perquè l’únic que m’interessava era marcar la
tendència. Estam en una situació de crisi, hi ha petits empresaris
que ho passen malament per tenir feina. Si a sobre hi va un
inspector i els diu si l’extintor i no sé quantes coses més, que hi
hagi una convocatòria per aquestes circumstàncies de crisi des
de salut laboral que contribueixi a poder subvencionar una part
de l’adquisició d’aquests elements de prevenció que han de tenir
els petits empresaris. Açò normalment no s’ha de fer quan
l’economia va bé, però ara que va malament si ajudam aquesta
gent perquè tenguin un poc menys de despesa, s’ha de fer. No
l’aproven, és igual, si ho poden fer jo sé que ho faran. Estic
convençut que la situació ho requereix.

Igualment a la responsabilitat social corporativa. Ja sé que
creix, incorpora convocatòries que tenia abans la Direcció
General de Treball, que bé, està molt bé que es redistribueixin,
però i l’altre creixement quin és? La responsabilitat social és
voluntària. Però després hi ha polítiques d’igualtat que per la
Llei d’igualtat són ja obligacions, plans d’igualtat, etc. Per tant,
incorpora obligacions i incorpora accions voluntàries i incorpora
accions que estaven a una altra direcció general. No hi perdré
dos cèntims, reorganitzin, està bé. L’únic que opín és que per a
aquelles accions que milloren la responsabilitat social o el
compliment d’obligacions de legislació que tenen a veure amb
igualtat o polítiques de millora als treballadors, també hi podria
haver una convocatòria perquè aquestes petites i mitjanes
empreses, que si tenguessin recursos i anés bé l’economia ho
incorporarien i ara no ho poden incorporar, tenguin facilitats de
subvenció per ajudar a difondre aquesta política que jo
compartesc.

En definitiva, em don per satisfet per compartir la major part
de les idees en allò que és la política laboral d’aquesta
comunitat. I em don per satisfet que d’aquests 8 que jo
demanava d’inversió immaterial a ajudes directes, n’incorporin
7. Estic segur que si poden, Sra. Consellera i senyores i senyors
diputats, al llarg d’aquesta legislatura, d’aquest any difícil, molt
més difícil que ha estat el 2008, incorporaran tot el que puguin
en aquestes línies.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Suárez per part del Grup Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Sr. Huguet, miri jo
no sé si quan vostè ha dit això que hi ha gent que té poca
experiència, jo m’he sentit alAludida perquè efectivament, som
una de les diputades noves. Però jo li diria una cosa, tot i que
parlaria amb vostè tota una tarda, estic segura que no em
convenceria. Jo puc argumentar en cinc minuts en contra de la
seva esmena a la totalitat i estic segura de no canviar d’opinió
si en parléssim tot el dia. I no crec que vostè tengui més
arguments per dir si tingués més temps.

Jo també li diria que de vegades nosaltres tenim falta
d’experiència, però vostè de vegades fa ostentació de massa
experiència i de vegades té la temptació de dir-nos com hem de
fer les coses els altres, simplement perquè no les feim com
vostès les fan.

(Alguns aplaudiments)

I finalment, dir-li que també estam satisfets que vostè estigui
satisfet, perquè al final vostè diu que nosaltres feim una
transacció de 7 milions, quan vostè en demanava 8. Jo li vull
aclarir que vostè en demanava 4 i nosaltres n’hi hem
transaccionat 7.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca, no hi ha intervenció. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Mercadal té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Per agrair el to
didàctic i sempre competent del portaveu del Partit Popular,
manifestar la meva satisfacció que l’únic problema seriós que
ha manifestat és un problema de Reglament, pel que fa al temps
de què disposa. Únicament li voldria fer un petit matís, en
diverses ocasions ha parlat de percentatges d’execució de
pressuposts, referit a 30 de setembre. Jo li voldria dir que supòs
que vostès també disposen de dades més actualitzades, jo en
concret tenc aquí un paper de dia 14 de novembre, que mostra
un percentatge d’execució del 90,68% de la Conselleria de
Treball i Formació.
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I finalment li vull dir, benvingut a la defensa de la millora en
responsabilitat social corporativa, record que vostè l’any passat
mostrava certes, no diria discrepàncies, però certs dubtes en
aquesta direcció general, i pel tot i el discurs d’avui he vist que
havia rectificat. Per tant, benvingut a la defensa d’aquesta
responsabilitat social corporativa de què nosaltres som uns
defensors fidels. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. En torn de fixació de posició, Sr.
Mayans, vol la paraula? Té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No pensava intervenir ara, però la
Sra. Suárez ha dit que no havia fet cap esmena en aquesta
conselleria. Jo simplement per fixar la posició respecte
d’aquesta conselleria i altres coses, faig meves les esmenes del
Partit Popular. Sé que estan presentades amb tota la modèstia i
per un expert sobre aquest tema. Per tant, les faig meves
completament.

I aprofitant aquest torn de fixació de posició, crec que vàrem
recollir el guant tots de fer feina conjuntament que ens va
llançar el president de Govern. Li vàrem exposar què volíem fer
cada un dels grups parlamentaris. I bé, alguns diaris ho posen
millor que altres, alguns donen coses per suposades i per fetes,
que no estan ni fetes i moltes estan suposades. I, com deim a
Formentera, no és blat fins que està dins el sac. Per comprovar
que el tema d’ahir anava de veritat, per fer feina de veritat, jo
vull anunciar per fixar la posició sobre aquesta conselleria i
sobre les altres, que m’abstindré a totes les conselleries i
empreses que m’han aprovat o que m’aprovin esmenes
interessants. I votaré que no a les que no m’han aprovat res. Jo
crec que és de lògica pura i absoluta.

Per tant, he volgut dir això ara, per ser honest i per veure si
a partir d’ara les conselleries que falten no canvien res, per
comprovar si allò que he dit és veritat. Si canvia alguna cosa,
mala senyal. I si canvia alguna cosa, dubto que les que es varen
aprovar ahir tenguin símptomes o tenguin futur perquè es
duguin a terme. Per tant, ho he anunciat ara perquè no vull que
es faci servir el vot d’aquest diputat per temes que no siguin
estrictament pressupostaris. I tots ens entenem.

Per tant, també vull dir que a dia d’avui, i li ho vaig
manifestar al portaveu que vaig negociar amb ell ahir les
esmenes, no he rebut cap resposta, ni cap missatge respecte dels
compromisos pressupostaris que vaig negociar amb el president
del Govern, juntament amb el Consell de Formentera. Això
també m’ha ajudat a prendre la decisió de la fixació de posició
d’aquesta conselleria i les altres.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al debat número 13 de
totalitat i globalitat de l’agrupació de la secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca amb les seccions i entitats afins. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula en
primer lloc per part del Grup Parlamentari Mixt el Sr. Mayans
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Bé idò, ja torn ser aquí i comprovarem immediatament si
això es compleix o no. Són 8 esmenes parcials a la Conselleria
d’Agricultura. Fan referència a moltíssimes coses que les Illes
Balears i Formentera en concret necessiten, moltes d’elles, això
sí ho he de dir perquè m’han dit que ho digui, són peticions del
sector implicat, que de veritat ho necessita, passaré a expressar-
les.

Competències en agricultura, fins i tot hi ha hagut
comentaris en el mateix consell de l’illa, allà on no se destina
pràcticament res a agricultura i ja desitjaríem que fossin per a
ells les competències en agricultura. Però són una aproximació
a les transferències, i pos 1 milió d’euros, evidentment som
conscient que s’ha de negociar dins la Comissió Mixta. Pesca
submarina és un tema que ja es va deixar un esborrany fet i es
va deixar molta feina de camp enllestida, només faltava aprovar
el decret. Jo que sàpiga a dia d’avui no hi ha absolutament res
i pos 200.000 euros perquè es dugui a terme la seva implantació
i la seva regulació. Sé per sectors també implicats que s’han
consultat i s’han fet modificacions en el decret. M’agradaria
saber si això està a punt de sortir, i per això pos una partida
perquè es pugui implantar i dur a terme.

Un tema que vaig comentar a la consellera quan li vaig
exposar els pressuposts i no em va contestar, el tema de
limitació d’aigües interiors entre les Pitiüses. Tema que pot
semblar menor, però no ho és tant pels efectes colAlaterals que
pot tenir. 

Cooperativa de Formentera. És l’única illa que ara mateix no
disposa d’un ens aglutinador d’aquest sector d’agricultura i
ramaderia a Formentera. Per tant, jo crec que és important que
la gent tengui una referència d’on s’ha de dirigir, com s’han de
gestionar i comercialitzar els productes, i si no feim passes en
aquest sentit, no arribarem mai a fer enlairar aquest sector a les
illes i a l’illa concretament.

Esculls artificials. Deman que es facin esculls artificials dins
les aigües interiors d’Eivissa i Formentera. N’han posat a llocs
de Mallorca, la consellera mateixa ho va afirmar i deman que
se’n segueixin posant a Eivissa i Formentera. M’és igual si són
de cria o de protecció, els tècnics ens ho diran, i les zones
també. Però que es faci feina en aquest aspecte perquè s’ha
demostrat que són efectius.

Pla de soterrament d’esteses elèctriques i electrificació rural.
Aquesta proposta que li faig és per a tot Balears. Són molt
importants les infraestructures energètiques en el món rural, són
bàsiques. Moltes de les indústries situades en el món rural les
necessiten. Per això li plantej aquesta esmena de 5 milions
d’euros.
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Igualment en camins rurals. Si no donam una bona
accessibilitat en aquest món i no donam una bona mobilitat
perquè es pugui fer feina còmodament en el món rural,
evidentment poques iniciatives podem dur a terme en aquell
àmbit.

I una darrera, que no per ser la darrera és la menys
important. Com tots sabem, l’any 2010 estaran en funcionament
els regadius amb aigües depurades i és important que la gent
sàpiga com s’ha de manejar, com s’ha de gestionar aquesta
aigua perquè se’n faci un bon ús. Per tant, es planteja un pla de
formació per a comunitats de regants i perquè puguin utilitzar
adequadament i òptimament aquestes aigües depurades i
dessalades, això també s’ha de dir.

I bé, enguany no he presentat una esmena que vaig presentar
l’any passat de suport als escorxadors. L’any passat es va
rebutjar, però en canvi enguany ha estat presentada per un grup
que dóna suport al Govern, s’ha presentat i s’ha aprovat, i igual
de necessària era aquesta esmena l’any passat que enguany.

Per tant, res més, esper que siguin aprovades algunes o totes
les que he presentat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Cardona per un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que de la mateixa manera
que ja ho han fet els consellers i els diputats que m’han precedit,
crec que avui hem de manifestar que és un dia de dol i ens hem
de solidaritzar i enviar la nostra estima a les famílies d’aquestes
quatre persones que han perdut la vida en aquest accident de
construcció. Però és que a més també aquestes són unes dates
dolentes per a l’agricultura. Aquests dies veim els mals que està
patint el camp, hem de dir que ni la meteorologia ajuda els
pagesos. I també hem de dir que convé enviar la nostra
solidaritat a tot el sector, sobretot a la gent que pateix el mal
temps, l’excés de pluges que fa que s’hagin perdut moltes
collites.

Dit això, senyores i senyors diputats, nosaltres mantenim un
seguit d’esmenes a la totalitat, i les basam que els pressuposts
de la conselleria no responen a la necessitat d’actuació enfront
de la crisi que pateix el sector primari. Jo no he de recordar la
situació econòmica, la situació de crisi econòmica mundial, ni
he de recordar la situació de crisi de les Illes Balears, el fet és
que des de la Conselleria d’Agricultura o des del mateix Govern
que es solucioni la situació internacional o nacional. Sí pretenc
que es faci allò que han fet altres estats o altres governs
autonòmics, intentar en la mesura de les seves possibilitats
aportar l’impossible perquè aquesta crisi afecti el menys
possible el sector més dèbil de l’economia de la nostra
comunitat.

Les previsions que té el Govern són que el creixement del
sector primari per a l’any que ve seran inferiors a l’1% i ens
trobam amb unes declaracions que fa la consellera de Medi
Ambient a la seva compareixença per presentar els pressuposts,
que diu que ja vaig dir fa un any que el sector primari seria per
a aquest govern una activitat econòmica, estratègica i que no ho
seria només de paraula, sinó que això es traduiria amb fets. I
així ha estat fins ara.

Parlem de fets, el creixement econòmic dels pressuposts de
la Conselleria d’Agricultura és negatiu, baixen; és inferior als de
l’any passat, perquè el creixement del pressupost de la
Conselleria d’Economia, d’Agricultura, perdó, no arriba al
nivell d’inflació previst per a enguany, pel que en realitat
baixam, Sra. Consellera, malauradament baixam. Però és que,
a més, el pes del pressupost de la Conselleria d’Agricultura dins
la totalitat del pressupost de la comunitat autònoma també
baixa. I amb aquest pressupost, Sra. Consellera, han de fer front
a la crisi econòmica, ja dic, del sector més dèbil de la nostra
economia.

I seguim amb les declaracions de la Sra. Consellera. Les
actuacions d’aquest Govern durant l’any 2008 han començat a
posar els fonaments, o les bases -deia- d’un sector primari fort,
capaç de fer front a qualsevol conjuntura econòmica futura, això
ho deixa la Sra. Consellera el dia 12 de novembre. El dia 3 de
desembre surten les xifres de l’atur: el sector agrari, la taxa
interanual d’atur, s’ha incrementat un 54,7%, i això que hem
posat les bases per ser un sector fort, que pugui fer front a
qualsevol eventualitat.

Però és que hi ha més, el novembre, Unió de Pagesos, el 28
de novembre, Unió de Pagesos fa pública una sèrie de
declaracions que és important que coneguin; segons Unió de
Pagesos, els preus en origen, és a dir, el que paguen als pagesos
per als seus productes ha baixat un 54%; en canvi, els costs
d’explotació, si parlam de fertilitzants, han pujat un 200%; el
gasoil ha pujat un 26%; els pinsos han pujat un 27%; la tarifa
elèctrica ha pujat un 60%. Això no ho dic jo, això són dades
públiques.

Unió de Pagesos, en aquesta compareixença va criticar
l’escassa dotació pressupostària i l’absència de mesures fiscals,
administratives o econòmiques; ja no som jo tot sol, Sra.
Consellera. Però és que a més hi ha una cosa que a mi, unes
declaracions que a mi em preocuparen, exigeix a la conselleria
que es pagui el que es deu als pagesos en ajudes de la PAC, que
es posi en marxa una línia de crèdits de baix interès,
subvencionats o amb avals de l’administració; que es rebaixin
les brutals inspeccions a les explotacions, es tracta els pagesos
com a delinqüents i s’imposen sancions sense to ni so, això ho
diu Unió de Pagesos.
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Aquest és el panorama que tenim, i la consellera afirma que
s’han posat les bases per a un sector primari fort, capaç de fer
front a qualsevol eventualitat. Eventualitat deu ser Kraft; jo, Sra.
Consellera, aquí crec que és un tema molt delicat, i vostè
coincidirà amb mi supòs: 185 ocupacions en lloc; 13 milions de
quilos de llet en joc; 22 explotacions ramaderes en joc. El
Govern ha dit que farà l’impossible per lluitar per aconseguir
que Kraft no se’n vagi, que no justifica el tancament de Kraft.
El problema és que ara hem de passar als fets, ara hem de deixar
de parlar de generalitats i entrar en els fets, no coneixem cap
mesura, cap pla, cap idea que tengui el Govern.

Sap vostè que a Menorca hi ha un acord de tots els partits,
en defensa de la postura de l’administració i procurar que Kraft
no surti. Però, què faran? Quines mesures tenen pensades per
evitar que Kraft se’n vagi? I amb aquestes situacions tenim els
pressuposts a la baixa. I fixi’s, fem un petit i breu repàs:
IBABSA, ha incrementat el seu salari als funcionaris un 15% de
mitjana, hi ha treballadors que els incrementa un 50, uns altres
un 36, uns altres un 34 i uns altres res. Hi ha treballadors que
amb la mateixa categoria professional se’ls puja un 27%, a uns
un 50 i a altres res. I mentrestant, Sra. Consellera, els pagesos
ni cobren el Proagro, ni cobren el Proalfa i s’ha suprimit el
Programa de millora genètica.

En el FOGAIBA tenim que amb ajudes als pagesos s’ha
baixat 3 milions d’euros respecte del 2007; s’ha incrementat 1
milió d’euros de personal i han baixat les inversions reals, en
definitiva, 4 milions d’euros que perden els pagesos respecte del
2007.

Amb SEMILLA estam igual, baixen les inversions i baixen
8 milions les ajudes de capítol 7, és a dir, ajudes als pagesos.
Creu, Sra. Consellera, que així es posen els fonaments per a un
sector fort?

Jo no vull seguir sent tan negatiu, però no faig més que
referir-me als fets i li vull parlar, per tant, de les esmenes.
Nosaltres n’hem presentat una, possiblement la més important,
amb la que intentam incrementar el pressupost de la conselleria
en capítol 7: 12 milions d’euros, els quals no els vinculam a res,
perquè consideram que ha de ser vostè amb el sector qui
prioritzi el destí d’aquests 12 milions d’euros per tractar de
reactivar els pagesos.

També hi ha una sèrie d’esmenes dirigides a millorar
infraestructures o invertir en infraestructures, com són camins
rurals, regadius amb aigües depurades, també en electrificació
rural o en instalAlacions de transformació i experimentació
agrària, ajudes a l’associacionisme agrari, a millora de les
condicions dels habitatges rurals i també a foment de
l’agricultura per produir biocombustibles, perquè creim que és
una alternativa important a la producció actual. Necessitam, Sra.
Consellera, posar més terra de cultiu en producció, que jo li vull
recordar un informe de la FAO on diu que d’aquí a l’any 2050
s’ha de duplicar la producció agrària, perquè l’empobriment del
sector agrari és alarmant. I a més, això significa una davallada
de la producció d’aliments.

Sra. Consellera, ens hem de posar mans a la feina, ens hem
de posar mans a l’obra, aquí ens hi trobarà; el que no pot ser,
Sra. Consellera, són uns pressuposts que baixin, una voluntat
molt bona, Sra. Consellera, no li discuteix la seva bona voluntat,
però una gestió diríem que deixa bastant de desitjar. Si em
permet una expressió del camp, aquest any els pagesos, Sra.
Consellera, han batut per a la palla. Aquest any, Sra. Consellera,
si m’escolta, els pagesos han batut per a la palla. Seria hora, Sra.
Consellera, que els deixàs batre per al gra.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, la solidaritat i el condol per aquest dia d’avui, amb
l’accident que es va produir ahir, i es ben ver també que vàrem
tenir efectivament problemes d’accés de pluges i que també
vàrem ser presents, fent costat a un sector que també ja la pateix
per si, la situació conflictiva, la situació difícil i que, a més,
aquestes pluges encara l’han perjudicat més.

Jo vull començar, en primer lloc, per defensar precisament
aquests pressuposts, perquè aquests pressuposts, senyors
diputats i senyores diputades, sí que responen a la situació que
tenim, el sector primari ja pateix des de fa temps una situació
difícil, en gran part per manca de mesures estructurals i per tant
aquests pressuposts s’adeqüen a la necessitat de donar respostes
de viabilitat de futur. I és amb aquesta feina que treballem i
sobretot treballem amb el sector, treballem amb el sector i
aquest precisament, per tant, insisteix que aquests pressuposts
són ben clars, aquests pressuposts del 2009 de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i són ben clars per continuar amb la línia
que ja vàrem encetar l’exercici anterior, i responen,
precisament, a la situació difícil que pateix el sector i que pateix
en general l’economia a tot arreu.

Aposta els nostres esforços aniran sobretot a crear un teixit
econòmic per al sector agrari, present arreu del territori, i on es
importantíssim per a nosaltres, i així ho reforçarem tot en tot el
que es refereix a l’associacionisme, com a eix vertebrador, i
sobretot per allò que pot significar donar viabilitat de futur.

Però sobretot una altra qüestió també consider important, el
reconeixement de la societat, aconseguir que la societat
reconegui la importància d’aquest sector i sobretot tota la resta
de sectors econòmics que donin importància, precisament, a un
sector que no just produeix bons productes sinó que també
gestiona gran part del territori.
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A les línies d’ajut, a les quals vostè ha fet referència, agilitar
al màxim totes les línies d’ajut i sobretot incentivar totes
aquelles inversions que van dirigides dins el Pla de
desenvolupament rural que vàrem aprovar recentment a
BrusselAles i per tant tot el que significa incorporació de joves,
tot el que significa inversions per a modernització, etcètera.

Però un altre aspecte molt important també és la
comercialització, no és suficient tan sols que tenguem uns bons
productes, sinó també que aquests arribin al mercat, que és la
millor forma també de donar viabilitat de futur i de donar més
compensació als nostres productors. Per tant, la millora de
comercialització del producte local, no just dels productes de
qualitat, en què hi ha tota una sèrie d’esmenes, també de tots els
productes en conjunt. Crec que és important que el consumidor
pugui conèixer i identificar aquest producte local fresc i al
mateix també donar aquestes garanties al consumidor.

Jo li comentava també que dins aquesta mateixa línia,
aquests dies, avui, demà i demà passat hi en debat en el Consell
de Ministres el Llibre Verd, el qual precisament va en aquesta
idea de poder reflexionar en tot el que es refereix a la
comercialització, en tot el que es refereix a la identificació, a
donar garanties, en definitiva, i confiança als consumidors en
relació amb els productes que es produeixen dins la Unió
Europea. I és en aquest sentit també que dedicam el màxim
esforç a incidir en garanties sanitàries, en tota la traçabilitat de
la cadena alimentària i sobretot també continuar la tasca de
prevenció i eradicació de malalties animals. Avui mateix, en
aquests moments estam reunits amb personal tècnic del
ministeri, precisament amb una idea clara que tenim pel que fa
a l’eradicació i que les Illes Balears siguin lliures de
determinades malalties. Ja sap que els esforços que hem fet, per
exemple, aquests darrers mesos amb la llengua blava,
intensificar, crec que és molt important per donar també aquesta
confiança no just als productors sinó també als consumidors.

Però sobretot un altre tema que també consider que és molt
important i que hi volem insistir, perquè és un tema en què hi
fem esforços des de la conselleria i també el complementem
amb les organitzacions agràries, i és tot el que es refereix a
formació i experimentació agrària. Crec que és important donar
aquest suport a la pagesia, al món rural, als pescadors també,
per reforçar la formació conjuntament amb les organitzacions
agràries.

El tema de les reserves marines, també és ben clar, crec que
és important continuar potenciant les reserves marines, no just
creant-les sinó també dotant-les de recursos, i això entenc que
és necessari per a la protecció i el manteniment de recursos
pesquers.

Sobretot també en el tema d’aigües depurades, l’esforç de
continuar aquesta tasca d’inversió, que sap que hi ha una
colAlaboració amb el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí,
enguany més de 12 milions d’euros aniran a noves possibilitats
de cara al futur i sobretot en un tema que és la millor gestió
d’aquest recurs escàs, com és el tema de l’aigua.

En tot cas, també, creim que és importantíssim millorar la
qualitat dels nostres productes del sector primari i sobretot pel
que fa a la certificació i a l’acreditació.

També millora genètica, millora genètica també, no hem
llevat cap ajuda, n’hem posades més, no hem llevat cap ajuda,
Sr. Diputat; en tot cas, ens hem fet càrrec de les que venien
d’abans i n’hem fetes d’altres. Vull recordar aquí en aquesta
cambra que vàrem ser capaços, davant una situació molt difícil
que ens vàrem trobar, precisament, amb augment de costs
importants, un pla de xoc de més de 100 milions d’euros amb
què vàrem fer front des de la Conselleria d’Agricultura, per
donar resposta, sobretot, a una situació complicada, difícil, i que
els preus que tenia el productor no compensaven aquests costs.
Per tant, repeteix, no hem llevat cap ajuda sinó que n’hem
augmentades i tot. Per tant, amb aquest tema mateix, del qual en
feia menció, la millora genètica, continuam perquè creim que és
important conservar i fomentar els recursos genètics.

Però també volem donar un nou impuls a aquestes empreses
participades, hem de trobar viabilitat a aquestes empreses que
des de la conselleria hi participam, em referesc a Fruita Bona,
Carn Illa, Plandisa, Ope Mallorca o el mateix Bon Mè.

En definitiva, són uns pressuposts amb uns objectius ben
clars que mostren precisament el gran esforç inversor i sobretot,
insistesc, que responen a la situació econòmica actual.
Incrementam un 40%, per exemple, les inversions a l’àrea
d’agricultura i per tant posam a disposició del sector més de 60
milions d’euros d’ajuda. Per tant, uns pressuposts que
demostren, i vull insistir, una gestió seriosa, una bona gestió
seriosa amb els doblers públics, seriosa i acurada, els doblers
públics no es tuden. Per tant, aquests doblers els destinam al
sector primari, ben clarament.

Xifres, vostè deia si baixen, mira, la Conselleria
d’Agricultura i Pesca puja un 3,8%, més de 114 milions d’euros
tenim de pressupost, juntament amb les eines fonamentals que
són les empreses públiques, Servei de Millora Agrària puja un
2,69; Institut de Biologia Animal puja un 12%; Fons de
Garantia Agrària i Pesquera, el FOGAIBA, el 2,9%, per tant
com a eines fonamentals complementen la tasca de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Per tant, si sumam l’esforç considerable que continua fent la
conselleria, que ha fet sobretot de dotar econòmicament i les
transferències de cara a aquestes empreses públiques, ha
experimentat, ja dic, un creixement important, l’esforç que fem
per a la transferència, per dotar aquestes empreses públiques del
finançament suficient. Ja dic, amb aquest any 2008 i el que
preveiem de l’any 2009, amb aquest pressupost del 2009,
l’augment és d’un 13% quant a aquesta dotació econòmica.

Les diferents àrees o direccions generals de
Desenvolupament Rural, el pressupost són 13,2 milions; la
Secretaria General, 5,3 milions; la Direcció General de Pesca,
3 milions, i la Direcció General d’Agricultura, 2,8 milions. Però
jo vull destacar sobretot una sèrie d’aspectes que crec que és
important matisar, tota la política agrària comunitària s’ha fet un
esforç importantíssim per agilitar tota la tramitació, per agilitar
totes les ajudes; dia 22 haurem pagat més de 21,7 milions, 21,9,
perdó, 21,9 milions d’euros, serem de les primeres comunitats,
dia 3 ja fèiem un primer pagament de més de 17 milions
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d’euros, per tant, precisament a moments de dificultat el que fa
la conselleria no just és informar, no just és assessorar, no just
ser devora la pagesia, devora el sector, sinó també agilitar al
màxim les ajudes i que, per tant tenguin aquestes ajudes que
suposaran, ja dic, dilluns, dia 22, ja haurem pagat 21,9 milions
d’euros de la política agrària comunitària.

Sap quants de doblers o quin tant per cent de les ajudes de
la PAC havia rebut el sector agrari, a dia d’avui, l’any 2006, la
passada legislatura? Zero, zero euros havia rebut, per tant no em
parli d’agilitar, no em parli ..., augmentem les ajudes i agilitam
sobretot, per tant donam resposta, insistesc, a una situació
complicada i difícil que entenc que al sector li hem de donar un
missatge que necessita de confiança i que per tant, des de la
conselleria, tot el personal, tot el personal tècnic de la
conselleria també fa esforços en aquest sentit.

Hem aprovat, vostè em parlava i tot de les inspeccions. Les
inspeccions de condicionalitat, ja li vaig comentar, Sr. Cardona,
perquè vostè insisteix, ens obliguen des de la Comunitat
Europea, des de la Unió Europea, hi ha un 1% que s’ha de fer;
i nosaltres què feim? Nosaltres és colAlabora amb el sector, amb
les organitzacions agràries per oferir precisament formació,
indicar quins requisits ens demanen a la pagesia i per tant que
tengui el coneixement, que tengui la informació d’allò que és
necessari per complir amb aquestes normes que representen allò
que deim la condicionalitat. Per tant, tant en fulletons, tant en
formació, aquesta mateixa setmana tenim una reunió amb
cooperatives, amb formacions agràries, precisament per donar-
los informació i que tenguin clar què és el que ens demana. Jo
li ho comentava perquè hem tengut, a més, tota una setmana
vàrem tenir inspectors de la Unió Europea, per tant, complir
amb tot això, però tant de bo, (...) la informació a la pagesia
perquè sense cap tipus de problemes hagin de tenir aquesta
informació i no hi hagi d’haver per tant, problemes amb les
inspeccions que, necessàriament i obligatòriament vostè mateix
sap que hem de fer.

Vull dir també que entenc que és una de les línies més
importants i que ens ho marcarà tot fins a l’any 2013, és el Pla
de desenvolupament rural. Crec que és importantíssima la tasca
que es va fer per tenir un pla de desenvolupament rural amb
unes quantitats molt importants d’inversió que suposaran més
de 300 milions d’euros i que, per part de l’administració, són
més de 174 milions d’euros que suposaran, tots aquest any.

Just per posar-li un exemple, tenim ben clara una línia de
modernització, una línia que ens demostra que el sector està viu,
que el sector es vol modernitzar i que des de l’administració
hem hagut de respondre augmentant la quantitat assignada
perquè hem hagut d’augmentar fins a 13 milions d’euros tot el
que afecte la modernització de les explotacions. Unes inversions
que suposaran més de 32 milions d’euros i que, per tant, aquest
govern ha volgut donar resposta a totes aquestes peticions, a
totes aquestes solAlicituds i que per tant, demostra que el sector
està viu malgrat el complicat i que la resposta de l’administració
hi és per donar solucions i demostrar que aquest govern és
sensible i donar suport a aquestes iniciatives, a aquestes
peticions del sector.

Un altre tema que consider que també és important -i aquest
és el compromís d’aquesta conselleria, però també és el
compromís del sector en el seu conjunt- és el pacte agrari. Tota
una sèrie d’actuacions que ens marquen ara i futur i sobretot per
allò que sempre s’ha demanat i si parlam de viabilitat de futur
ho hem de consensuar i aquest és l’esforç que també feim des de
la conselleria, però esforç que també fa tot el sector, tots els
consells insulars juntament amb les cooperatives o
organitzacions agràries per establir aquestes línies de futur. A
més, li he de dir que això ja ens ha marcat el pacte per a la
competitivitat, la mesa d’economia ja ha fet seves les
conclusions d’aquest acord de base del pacte agrari per poder
continuar amb aquest sentit. Crec que és aquesta la tasca de
l’administració, poder-nos asseure i poder fer esforços a marcar
les línies que ens donin continuïtat de futur.

De la Direcció General d’Agricultura, crec que és important
remarcar tota la tasca que fa, els objectius importants en millora
de gestió, hem apostat per la comercialització, per la prevenció,
per millorar sobretot el control sanitari, però sobretot també per
a formació i per a prevenció. 

Vull insistir també en tot el que afecta el tema de pesca, hi
ha esmenes que tendrem oportunitat de poder comentar perquè
el temps, ja veig que se m’acaba, em permetrà, Sra. Presidenta,
poder continuar. Vull dir sobretot l’esforç que feim
conjuntament en les confraries, després comentaré una mica allò
que han exposat tant el diputat Sr. Mayans com el Sr. Cardona
en relació amb les esmenes parcials perquè consider que és
important l’esforç a les confraries i sobretot, aquests acords que
ens marquen en línia d’ajudes de la Unió Europea que en
aquests moments l’aturada d’un dia significa augment de preus,
però sobretot això, que és acord amb el sector per donar-li més
viabilitat per millorar la competitivitat.

No vull abusar del temps. Tota una sèrie d’objectius ben
clars que ens marca el pressupost en temes de cabana ramadera,
en temes de ramaderia. Vostè feia referència a IBABSA.
IBABSA puja un 12,5%, no s’endeuta, no augmenta
l’endeutament, però vostè em parlava de personal, un conveni,
senyores i senyors del 89, denunciat des del 91, hem aconseguit
un gran acord amb el conveni, per tant, he de dir que estic
satisfeta del treball que es fa a IBABSA, bàsic per a un sector
ramader, bàsic, importantíssim i per tant, que haguem
aconseguit aprovar un conveni amb una àmplia majoria, un
conveni denunciat des del 91, és una de les actuacions de la
quals estic satisfeta i per tant, hem de continuar amb tota una
política de millora de la qualitat, de formació, de millora
genètica, de bones pràctiques agràries, (...) que fan que estigui
satisfeta i que puguem continuar i que els pressupostos, per
exemple, així donin resposta a aquesta situació. 
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Tota una sèrie de qüestions que afecten la Direcció General
de Desenvolupament Rural i que en feien menció, és tot el que
es refereix a aigües depurades i per tant, aprofitament, tota una
sèrie de projectes que vàrem tenir oportunitat de comentar
àmpliament a la comissió i que per tant, no repetiré, però que
formen part d’aquest conveni, d’aquest acord també, on com
saben participa el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Amer.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Si, ja acab. Però sobretot en temes de recerca i formació, ja
per acabar, crec que no n’hem parlat suficientment, l’esforç que
hem de fer en recerca i formació, les inversions en relació amb
l’anterior legislatura s’han triplicat i això té unes conseqüències
molt clares. L’objectiu, l’aposta clara per la recerca, per la
formació i per la divulgació i les conseqüències ben clares: un
sector més preparat, més professional, més modernitzat al qual
s’hi puguin incorporar joves i això ens dóna més garanties de
futur. 

Per tant, un gran esforç econòmic que feim des de la
conselleria per dur una gestió acurada, una gestió seriosa dels
recursos públics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, començarem, si no li
sap mal, Sra. Consellera, per la diferència, és a dir, si el
pressupost és suficient o insuficient. Diu que el pressupost de
l’any 2009 és de 114 milions d’euros comptant conselleria més
les empreses, entitats, etc. Al 2007 eren 162.000 euros. Per tant,
hi ha una diferència de quasi 50 milions d’euros, de diferència,
si no m’equivoc, com que soc de lletres a vegades he de fer els
números, però, de 162 milions d’euros el 2007, 114 al 2009. 

Miri, entenc que vostès, com a govern, prioritzin les
inversions i prioritzin els pressupostos respecte d’altres
conselleries, de les altres, i donin més importància a uns que als
altres. Està bé. És el seu criteri, però és clar, és que hi ha
conselleries, Sra. Consellera, que pugen un 39, que pugen un 36,
que pugen no tant, un 7, i dóna la casualitat, Sra. Consellera,
que les conselleries que han de liderar el suport als sectors
productius són les que no pugen. Aquest és el problema i, a mi,

és el que em preocupa, i per això ho he dit i ho manifest,
respectuosament crític amb aquesta situació. No és possible que
una conselleria pugi un zero per cent, tenint la inflació que hem
tengut i que per tant perdi força davant un situació econòmica
com la que tenim. Necessita més, aquest és el nostre criteri. El
seu, els sembla que amb menys duros poden fer més, bé, ja està
bé. 

I quan li he parlat de gestió, Sra. Consellera, no he dit que es
tirin els duros, el que he dit és el que ha manifestat Unió de
Pagesos, que els paguin, no he dit que en faci un mal ús, he dit
que no paga. Sí, jo. Jo li ho dit, li he dit que havia de millorar la
gestió perquè Unió de Pagesos, no jo, li ha dit que no paga.
Vostè sabrà el que fa, Sra. Consellera, però els pagesos li
reclamen que pagui d’una vegada. I això són declaracions no
meves, són declaracions del secretari general d’Unió de Pagesos
dia 28 de novembre. I aquesta és la qüestió, i aquesta és la
qüestió i és clar, llavors, ve i explica moltes de coses en les
quals estam d’acord, per això no els he dit. 

No venc aquí a parlar de filosofia, Sra. Consellera, venc a
parlar de duros, que són els duros que necessiten els pagesos. I
em parla i m’explica, bé, que la salvació està en el PDR, idò,
miri, Sra. Consellera, jo m’he anat a la pàgina web de la
conselleria i em trob que el PDR que, per cert el Pla de
Desenvolupament Rural ha estat el darrer que s’ha aprovat a
Europa, dels quatre eixos que té, dos -segons la seva pàgina
web- encara no estan desenvolupades les ajudes o les mesures
per poder facilitar les ajudes als pagesos. Encara no s’ha
publicat cap convocatòria corresponent a l’eix tres, n’hi ha una
altra igual. Què li he de dir? Llavors diu que les inversions són,
del PDR, del Govern, són 170 milions d’euros. Sra. Consellera,
segons les meves dades són 126 milions d’euros que s’aporten
entre la conselleria de la comunitat autònoma i el ministeri i els
pagesos n’han de posar 176. És clar, és que diuen és que cauen
(...) 100 milions d’euros, no, els pagesos en posen més de la
meitat. 

A més, vostès han perdut una aportació important,
compromesa amb el ministeri, seu, amb la qual la Unió Europea
els permetia aportacions privades i aportacions de l’Estat en
línies concretes i determinades, com era el fet de la insularitat,
el cost de la insularitat. No s’ha inclòs dins el programa de PDR
finançat autonòmicament o finançat entre l’Estat i l’autonomia.

I em parla del Pacte agrari. Sra. Consellera, els pagesos
tenen ganes que hi hagi solucions, volen menys reunions i més
solucions, no em voldrà dir que per asseure’s han d’estar un any
i mig?, per asseure’s i discutir i parlar i arribar a la conclusió
que els temes s’han de negociar i s’han de fer tres submeses de
discussió. Per això han estat dos anys a dir-ho? I ara ha tenen
creades tres meses en les quals es discutiran tres temes diferents.
Això és el Pacte agrari.
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Miri, és necessari posar sous dalt la taula perquè la gent
pugui tenir un suport important, és necessari, Sra. Consellera,
donar suport al sector privat, és que no hi ha volta de fulla.
Aquesta és la qüestió. Sra. Consellera, vostè ha pujat aquí i ha
parlat molt bé de filosofia, però de mesures concretes per sortir
de la crisi ni una. Estic d’acord amb vostè en allò que ha parlat
de la comercialització, estic d’acord amb vostè amb formació,
però escolti’m, no han pagat ni el PROALFA ni el PROAGRO,
no han buscat cap línia de finançament per a les empreses
agrícoles perquè puguin tenir crèdits tous o preferents, o no ho
ha dit, que tal vegada sí. Aquest és el tema que veníem a debatre
i almenys és dels problemes que li plantejo a vostè, Sra.
Consellera.

No li he parlat de pesca entre altres coses perquè no tenia
temps i em surt parlant de temes que, Sra. Consellera, ja hi
estam d’acord. Parli, per favor, dels temes complicats, digui què
farà amb Kraft o més ben dit, què pensa fer, quines mesures
pensa fer amb Kraft, digui com sortiran de la crisi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, el seu temps ha acabat i, a més, deixarem en
aquests moments el tema aturat per anar a fer el minut de
silenci, tal com havíem acordat a la Junta de Portaveus...

EL. SR. JUAN I CARDONA:

Em quedaven sis segons, Sra. Presidenta, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, s’ha passat d’un minut i 13 segons. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

És igual. No discutirem per això, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuarem després del minut de silenci amb la contestació
per part del Govern. Sra. Amer té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Començaré
sobretot amb les esmenes perquè vull tenir temps de contestar
aquells casos més concrets que han plantejat, sobretot el Sr.
Mayans que ha començat i que no tengut temps a l’anterior
intervenció de poder comentar les esmenes de què parlava. Hi
ha tot un seguit d’esmenes, vostè ho veurà, coincidim en el fons
i, per tant, n’hi ha algunes que segurament podran ser
transaccionades i d’altres que jo li raonaré ben clarament i que
coincidim en el fons de la qüestió que vostè planteja. De la
mateixa manera també hi ha tot un seguit d’esmenes parcials del

Sr. Cardona que si som capaç resumiré una mica per poder tenir
una contestació als plantejaments que han fet.

Vostè, Sr. Mayans, es referia a les transferències...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria uns minuts de tranquilAlitat perquè la consellera
pugui acabar la seva intervenció. I li allargarem un poc el temps
perquè no ha tingut moltes oportunitats.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Agraïda. Insistesc que volia fer esment i donar resposta a les
esmenes sobretot del Sr. Mayans en aquelles qüestions de fons,
serem capaços de transaccionar-ne algunes i d’altres no. Però
veurà perfectament que coincidim bàsicament.

Les transferències dels consells insulars. Vostè sap
perfectament que tenim una comissió mixta i per tant, dins
aquest marc de les transferències allò que serà una realitat
perquè hi treballarem, aquest és el compromís que hem agafat
Govern i consell durant l’any 2009.

Es referia a la pesca submarina. La regulació de la pesca
submarina, és veritat que vostès varen deixar un decret, però no
és el que consideram millor i sobretot en allò que tenim clar que
són les competències del Consell Insular de Formentera i que
nosaltres farem l’aportació. Ja hem preparat un decret, decret
que entenc que donarà resposta a les necessitats d’un sector, per
tant serem capaços de consensuar. Així, la regulació serà un fet,
esperam ara l’informe del Consell Econòmic i Social, bé sigui
que el puguem fer des del Govern o bé des del consell, la
regulació de la pesca submarina serà una realitat.

M’ha insistit en la delimitació de les aigües interiors
d’Eivissa i Formentera. També hem fet feina amb els consells
insulars d’Eivissa i Formentera. Hem tengut tot un seguit de
reunions, hi haurà un acord amb una proposta que es durà al
ministeri. Per tant, també és en aquest sentit que hi feim feina i
a posta jo li volia dir, perquè serà finalment el ministeri el que
ha d’aprovar aquesta delimitació.

En el tema dels esculls artificials, és ben ver que se n’han
posat determinats a la zona del Llevant de Mallorca, però en
aquest moment jo li he de dir que no hi ha les circumstàncies,
allò que fomentam sobretot i allò que tenim és especial cura en
la vigilància. I sobretot amb la responsabilitat dels mateixos
pescadors. Per tant, ja dic, no es donen les circumstàncies
perquè sigui necessari en aquests moments posar esculls
artificials.

Tot allò que es refereix al tema d’internet..., també ha parlat
de camins rurals. Això és ben clar dins el Pla de
desenvolupament rural i per tant, tenim aquesta via en el Pla de
desenvolupament rural.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / Fascicle 4 / 17 de desembre del 2008 2331

 

Em parlava també del tema de Formentera. Jo crec que és
molt important i ho hem repetit en un seguit d’ocasions. Aquest
és el nostre compromís i entenem que és important tot allò que
representa reviscolar, tornar a recuperar la Cooperativa de
Formentera. Ja hem treballat amb UCABAL i tota la
colAlaboració amb el Consell de Formentera per treballar amb
aquest objectiu clar en tot allò que representa associacionisme
a Formentera en aquest moment és una forma de trobar
viabilitat a les explotacions, per tant, aquesta gestió o aquesta
custòdia del territori agrícola i productiu i que entenem que és
important en aquests moments per a Formentera.

I en aquest sentit també vostè va ser-hi present quan vàrem
començar els treballs de regadius amb aigües depurades a
Formentera. Per tant, la mateixa comunitat de regants, per
suposat ha de tenir formació. I és en aquest sentit que també
entenem dins aquest marc de colAlaboració dels regants que han
de tenir aquesta formació, ja sigui per a la comunitat de regants,
com en altres aspectes, sobretot perquè li donen viabilitat i que
li donen aquesta visió més comercial d’adaptació a les
necessitats de consum.

Coincidim en aquest tema de la cooperativa, ja n’hem parlat
en altres ocasions. I el mateix quan parlàvem de l’escorxador.
Nosaltres hem fet un pla de viabilitat...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, convendria que contestés al Sr. Cardona
perquè no tendrà el temps necessari.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sra. Presidenta.

També en aquest sentit hi ha el tema dels escorxadors, la
viabilitat dels escorxadors. Per tant, també en el cas de
Formentera que es pugui plantejar en aquest sentit.

El Sr. Cardona es referia a uns temes d’electrificació rural
que estan prevists en el marc del Pla de desenvolupament rural.

 Rehabilitació i millora d’habitatges en zones rurals. No, Sr.
Cardona, no contemplam aquestes actuacions. Dedicam els
esforços al sector professional, no ajudarem a arreglar xalets.
Modernització d’explotacions sí, però no contemplam aquestes
actuacions dins la conselleria. Modernització d’explotacions,
valor afegit, però no contemplam aquestes actuacions
d’habitatges.

Tot un seguit de promoció de productes de qualitat, producte
fresc. Entenc que és importantíssim i tots els esforços, ja li ho
he comentat a l’anterior, entenc que en totes aquestes esmenes
ja hi estam treballant, no només en els productes amb
denominació de qualitat, sinó per identificar el producte fresc i
que al consumidor li arribi aquesta diferenciació sobretot, però
amb les garanties i (...) dels productes. Hi ha tot un seguit
d’esmenes.

Quant a suport a les associacions agràries. Mai no s’havien
fet tants esforços, hem augmentat moltíssim totes les
aportacions i sobretot que formin part d’una complementarietat,
n’és un bon exemple el Pla de formació, el Pla de formació de
la conselleria que té la complementarietat de les organitzacions
agràries, que hi ha un conveni específic de formació perquè
també es puguin adaptar a les necessitats del sector.

En temes d’aigües depurades, ja ho he comentat.

Un altre tipus d’esmena en relació amb la construcció
d’infraestructures a la zona de Manacor, Portocristo i Cales de
Mallorca. Farem aquelles que tenim la disponibilitat, com és la
de Portocristo. Però ja saben, i ho coneix l’ajuntament, que n’hi
ha d’altres que no tenim la disponibilitat dels terrenys, ja siguin
per qüestions de peticions que no tenen resposta, ja bé siguin
perquè hi ha problemes geològics que fan que en altres casos no
sigui possible, però mentre tenguem la disponibilitat com és
aquesta de Portocristo, li donarem per suposat resposta.

En el tema de producció ecològica no li acceptam les
esmenes perquè hi treballam i hi treballam molt més que a
l’anterior legislatura. El mateix que afecta l’agricultura
integrada, per suposat, en assegurances agràries. Jo crec que
n’és un bon exemple, o també tema de races autòctones.
L’increment de les ajudes al sector primari és ben clar, hem
augmentat totes les ajudes. Per tant, les agilitam.

Vostè em parlava...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, ha d’anar resumint.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Ja acab, però li volia contestar perquè vostè m’està repetint
contínuament el tema del baix pressupost. Vostès posaven
quantitats, s’endeutaven, tenien un endeutament fortíssim i
després no el realitzaven. Tenc la liquidació dels pressuposts per
exemple de SEMILLA del 2005, endeutament 16 milions i
despesa 11 milions, 8 milions en el 2006 i res no es varen gastar
d’aquest endeutament.

Per tant, no em parli tant d’augmentar el pressupost, jo li dic
bona gestió. Per tant, en consens, jo voldria resumir la
importància del pressupost, la importància d’una bona gestió del
pressupost en això, que hi hagi consens i que siguem capaços de
parlar. Per tant, allò que vostè tant esmenta, el pacte agrari és un
pacte històric perquè tothom hi és, tothom té la voluntat d’això.
Respectem-ho i...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara als torns en contra i intervé per part del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Esperança Marí, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, també afegir-me a les
mostres de condol que s’han manifestat avui matí en aquesta
cambra.

Quant als pressuposts de la secció d’Agricultura i Pesca, des
del nostre punt de vista aquests pressuposts són austers,
rigorosos i amb les prioritzacions que pertoquen. Partint
d’aquesta idea, entenem que les esmenes a la totalitat no tenen
sentit i no tenen sentit perquè la política agrària d’aquestes illes
ha de tenir en compte tot un seguit de principis bàsics, que són
els que ens permeten votar-hi a favor: millorar la qualitat i
aconseguir la diferenciació dels productes, treballar per tenir
unes cooperatives més eficients, tenir cura de la distribució i
comercialització dels nostres productes, i així mateix, invertir
en formació i en educació. Per exemple, el 2009 tendrem per
primera vegada importants inversions per poder dur endavant el
Centre de Formació Professional Agroambiental a Eivissa i el
Pla de formació a Formentera. Pensam que aquestes dues
iniciatives resultaran ben positives per al sector.

Són uns pressuposts per a l’any 2009 que s’han portat a
terme a partir d’aquests quatre principis que hem participam i
que, a més, s’ajusten a allò que marca, a allò que són els criteris
de la política agrària comunitària. Les bases d’aquesta política
que han portat a terme la conselleria no es basen, per tant, ni es
poden basar, en el clientelisme, la política de favors, el subsidi
personal o les subvencions sense criteri. Per tant, senyores i
senyors diputats, tenim uns pressuposts ajustats, però amb unes
línies de treball clares i ben delimitades, que juntament amb el
Pla desenvolupament rural suposen unes inversions que donaran
compliment a les expectatives del sector agrari de les Illes
Balears.

Quant a les esmenes parcials, en principi no faré distinció
entre les esmenes que presenta AIPF i les que presenta el PP.
Pens que totes van en una mateixa direcció. Pel que fa a les
esmenes que fan referència al tema de les infraestructures com
la millora de camins, electrificació i altres infraestructures,
tenien sentit l’any passat, però enguany no. Enguany, amb la
posada en marxa i el desenvolupament del Pla rural a partir del
mes de gener hi haurà totes aquestes convocatòries per poder-les
dur endavant. Aquest bloc d’esmenes per ell mateix decau en
aquestes condicions.

Totes les esmenes que fan referència a la qualitat dels
productes, a la millora de la promoció, tampoc no tenen cap
sentit perquè aquestes qüestions constitueixen prioritats (...) pel
Govern. Per tant, entenem que aquests principis ja queden prou
coberts a través del pressupost que se’ns presenta per a l’any
2009. A més a més, el nombre de productes amb la qualificació
de qualitat s’amplia i això, per tant, afectarà positivament el
conjunt de la comunitat autònoma i concretament entenc que
Eivissa se’n veurà beneficiada.

Quant a les esmenes del PP que fan referència a la inversió
en agricultura per al conreu de biocombustible, volia fer només
una consideració al diputat Sr. Cardona. Vostè presenta unes
esmenes molt equilibrades en relació amb les illes, sempre en fa
una per a cada illa i sempre hi consta el mateix per a Eivissa que
per a Menorca, també esmenta sempre Formentera. Tot plegat,
d’una excelAlent correcció política. Ara bé, no veig Formentera
produint productes agrícoles per al biocombustible, francament
i tampoc no sé si els formenterers en voldrien produir.

Pel que fa a altres esmenes que demanen palAliar el cost de
la insularitat, tant per a l’arribada de productes del camp com
per a la seva distribució, estaria molt bé que hi hagués partides
per resoldre el cost de la insularitat. Això no es pot aconseguir
només a través d’un pressupost d’agricultura d’aquesta
comunitat. No crec, però, que els diputats que tenim en el
Congrés de Madrid s’ocupin especialment per què passa quan
són a Madrid? Quan són a Madrid pateixen alguna mena de...,
o sé com anomenar-ho, síndrome d’Estocolm i que els fa
incapaços de defensar-hi les necessitats de les Illes Balears. No
vulguin, per tant, ara intentar posar un pedaç calent a través
d’aquestes esmenes al pressupost de la comunitat en aquesta
secció d’Agricultura.

Finalment, hi ha dues esmenes que podríem qualificar
d’endèmiques, és a dir, pròpies d’Eivissa i Formentera, les RGE
núm. 10815 i la 10212, són aquestes esmenes que no perquè des
de Mallorca s’arribin amb uns milers d’euros sota el braç, a
Eivissa o a Formentera es farà ni el trull de Sant Joan ni
possiblement la Cooperativa de Formentera. Per poder dur
aquests projectes endavant a Eivissa i a Formentera sabem que
primer han de prendre les decisions les persones que han de dur
endavant aquestes iniciatives. No es pot posar, Sr. Cardona,
l’arada davant dels bous i ho sabem bé, primer s’ha de parlar i
és el que s’està fent a Formentera. Per tant, donarem suport en
aquest cas a l’esmena que presenta AIPF per a la Cooperativa
de Formentera. A Eivissa n’hem de parlar, se n’ha de començar
a parlar, prenguem les decisions.

Pel que fa a l’àrea de pesca, s’està treballant en el tema de
les confraries, però sobretot voldria fer referència a les partides
que es demanen per a la implantació dels esculls artificials.
Tampoc no la trobam adient perquè s’han de valorar molt bé les
condicions a l’hora de posar esculls artificials per a les seves
condicions específiques. Els esculls han de ser l'últim recurs
davant la pesca d’arrossegament. Primer s’haurien d’exhaurir
altres recursos, com per exemple les caixes blaves, sobretot
tenint en compte l’impacte ambiental que també es crea
mitjançant la instalAlació de tots aquests esculls artificials. Per
tant, tampoc no votarem a favor aquesta esmena.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Barceló, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam estar davant una esmena
a la totalitat, com jo deia ahir a les intervencions que tenia.
Efectivament, per sistema el Partit Popular ha presentat aquestes
esmenes a la totalitat, en aquest cas amb l’argument que aquest
pressupost no respon a la crisi econòmica que pateix el sector
primari. Crisi econòmica que lògicament afecta tots i cadascun
dels sectors econòmics, però que en el cas del sector primari és
especialment greu perquè ja ve d’uns problemes anteriors i
d’uns problemes de futur que s’han d’afrontar amb realisme,
però també amb molta decisió. A més, pareix que li han
d’afectar cada una de les plagues que ens arriben, la darrera ahir
mateix, efectivament la consellera supòs que afrontarà
lògicament les que es varen donar ahir, especialment a la zona
de Sa Pobla, però també a altres indrets, amb tots els cultius que
s’han perdut. Per tant, des d’aquest escó hem de lamentar
aquesta qüestió i lògicament encara més lamentar els morts que
hi va haver a l’accident laboral de Cala Ratjada. Però sobretot
pel que afecta el tema d’agricultura, mostrar la nostra
preocupació pels efectes del temporal d’ahir i la necessitat, per
tant, d’afrontar aquesta qüestió.

Com deia, aquesta esmena a la totalitat es basa en no
respondre a la crisi econòmica. I nosaltres pensam que tant el
pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca com tot el
pressupost de la comunitat autònoma estan orientat precisament
a donar camí, a sortir a camí, a donar solucions a la crisi
econòmica que ens afecta, amb caràcter internacional, al qual
lògicament, amb el que puguem fer, amb els pressuposts que
tenim, amb les limitacions que tenim hi hem de fer front.
Limitacions, producte com ja sabem d’un mal finançament
històric, que s’ha d’arreglar, que s’ha de reclamar a l’Estat que
ho arregli, però mentrestant amb els recursos de què disposam,
amb els recursos que tenim hem de fer front a aquesta
problemàtica econòmica que tenim. Estam convençuts que
aquest pressupost hi fa front. Pot haver-hi després alguns
problemes de si es paga amb més retard, si es paga més aviat, si
es fa front a aquestes qüestions, però estic convençut que la
voluntat de la conselleria és posar-hi remei i fer el més àgil
possible mitjançant les línies, que ara pareix que tots tenim,
d’agilitar tràmits i posar menys burocràcia. En aquesta línia, per
tant, estam convençuts que també des de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca s’hi farà feina.

Passant en concret a les esmenes parcials, des d’AIPF es
demana la transferència de competències en concret al Consell
de Formentera. Nosaltres sobre aquesta qüestió sempre hem dit
el mateix, és evident que les competències s’han de transferir als
consells, s’ha de complir allò que marca l’Estatut d’Autonomia,
de fet en aquest moment ja s’han marcat calendaris, ja s’està
negociant per part del Govern amb els consells quin calendari
s’ha de complir, de quina manera s’han de fer aquestes
transferències de les competències, i sobretot també amb quin
pressupost. Això evidentment du temps i, per tant, la voluntat de
tots els grups parlamentaris és que aquest calendari es vagi
complint i tengui sortida.

També es proposa la regulació de la pesca submarina.
Nosaltres entenem que això és una competència del consell
insular.

La delimitació de les aigües interiors d’Eivissa i Formentera.
Entenem que és una qüestió que s’ha de fer i que s’està fent de
fet en coordinació amb els consells insulars. 

La millora dels camins rurals.  Consideram que això, tal i
com ha explicat la consellera, és un tema que està previst en el
Pla de desenvolupament rural.

I també una de les esmenes va referida a la Cooperativa de
Formentera. Entenem que hi ha un conveni ja de la Conselleria
d’Agricultura amb UCABAL, però entendríem també que
aquesta esmena podria ser acceptada o transaccionada.

Respecte a les esmenes que presenta el Partit Popular, es
proposa fer arribar el wifi a les zones rurals; en concret nosaltres
entenem que això també està previst ja en el Pla de
desenvolupament rural. Ajudes al sector primari per la crisi, bé,
jo diria que pràcticament tots el pressupost de la conselleria està
destinat precisament a ajudar el sector primari per sortir de la
crisi; per tant no entenc que hi hagi d’haver una esmena en
concret per a aquest tema. I igualment una altra proposta que es
fa d’ajudes a les confraries de pescadors, també entenem que ja
hi ha unes ajudes cofinançades amb fons europeus que per tant
que ja està previst en el pressupost. 

És una tònica, com deia, de totes les esmenes que ha
presentat el Partit Popular al llarg de totes les seccions, d’incidir
molt en qüestions o bé que ja no tenen sentit o bé que ja estan
contemplades en el pressupost, i aquesta n’és una més. Per
exemple el tema d’electrificació rural, que entenem que es farà
a través del Pla de desenvolupament rural; el Pla de viabilitat
dels escorxadors, que per les notícies que tenim de la
conselleria, com ha explicat la Sra. Mercè Amer, s’està
elaborant ja; la millora d’habitatges rurals ja ho ha explicat la
consellera, no entra dins la línia de la conselleria, nosaltres
donam suport a això, estam d’acord que efectivament no és
aquesta la línia que s’ha de seguir sinó una altra. 

I llavors es proposa per part del Partit Popular tota una sèrie
de qüestions en què tots estam d’acord, que tots tenim ben clar
que hem d’anar cap aquí: promoció de productes de qualitat, de
l’agricultura ecològica, de les marques de la qualitat, dels
productes autòctons, de les denominacions d’origen... Tot això
és que evidentment sempre forma part de la política de la
conselleria, sempre es fa, està en marxa i per tant evidentment
tots els esforços necessaris, més pressupost si poguéssim. Ja en
parlàvem ahir, que el pressupost és el que és i s’hi pot destinar
el que s’hi pot destinar, però aquestes qüestions lògicament
sempre han de ser prioritàries i de fet ens consta que ja estan en
marxa a la Conselleria d’Agricultura.
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Comercialització de productes agroalimentaris, jo crec que
també és una qüestió interessant, és una qüestió important.
Entenc que en tot cas no ho ha de fer la conselleria tota sola,
s’ha de fer amb implicació d’altres conselleries, concretament
i principalment la de Comerç i Indústria, però d’altres, i és un
tema que també entenem que s’hi està fent feina. I un tema
també que ja és un clàssic, que l’any passat ja el varen
presentar, que també el presenten com a esmena a la Conselleria
de Comerç i Indústria, el tema dels biocombustible; bé, jo ja
vaig dir en comissió que és un tema que no és pacífic, el tema
dels biocombustibles, que té detractors i defensors, i per tant és
un tema que s’ha d’anar alerta. En tot cas a mi em consta que si
hi ha projectes en marxa estic convençut que la Conselleria de
Comerç i Indústria, que seria la responsable més que la
Conselleria d’Agricultura, té les línies d’ajudes per dur a terme
projectes, si n’hi ha, si no n’hi ha evidentment no es podrien dur
a terme.

Bé, per tots els motius exposats, excepte en el cas d’AIPF,
votarem en contra de totes aquestes esmenes que he comentat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Garcías per un temps de deu minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
no pot ser d’una altra manera sumar-nos també al condol a les
famílies dels que varen finir ahir en el desgraciat accident.

El sector agrari de les Illes Balears és ver -no és nou, Sr.
Cardona- que està en crisi, però no arrel de la crisi global que
patim els darrers mesos, sinó jo crec que al llarg de la història
més recent, i sobretot passa que som molt bons tots per
diagnosticar, per reflexionar sobre la situació del sector, però
llavors som molt magres tots per gestionar, i efectivament en
aquesta cambra ja no queda cap grup que no hagi tengut
responsabilitats de govern. Per tant jo crec que aquest és el
principal punt de partida a l’hora no només de debatre els
pressupostos sinó d’analitzar la situació general d’aquest sector.

Pensem que des de la nostra entrada a la Unió Europea l’any
86, però sobretot des de l’entrada en vigor de l’Acta única
europea el 92, molts són els canvis produïts a la política agrària,
però tots en la mateixa direcció, establint els mateixos drets i les
mateixes obligacions per a tots, per a tots els pagesos de la Unió
Europea inclosos els de les Balears. Al llarg d’aquests darrers
15 anys la PAC ha anat evolucionant cap a un major liberalisme
i menys organització i intervenció en els mercats, fruit
principalment de les rondes de negociació del GAT en el si de
l’Organització Mundial de Comerç. 

A la revisió mèdica de la PAC aprovada el passat 17 de
novembre d’enguany, que com indica el seu nom és una revisió
de l’aprovada el 2002 i que té assegurada la seva vigència tant
reglamentària com pressupostària fins al 2013, s’introdueixen
alguns canvis, però sobretot es reafirmen els principis bàsics
que inspiraren la reforma del 2002. Ja llavors la PAC va haver
d’assumir com a seus els desafiaments dels milAlenni: lluita
contra el canvi climàtic, gestió de l’aigua, la biodiversitat, el
foment de les energies renovables. No ens cansarem de repetir
que política agrària és sinònim de previsió, i per tant forma part
d’una política de seguretat global. L’agricultura juga, doncs, un
paper fonamental en la valorització i conservació del medi
ambient. 

El sector agrari, i per tant els pagesos, són els principals
actors o han de ser els principals actors, i no se’ls pot relegar
només a un paper passiu i de subjectes receptors de doblers
públics. A la Unió Europea i també aquí hi ha organitzacions de
pagesos, cooperatives fortes, fruit de la necessitat de continuar
tenint presència als mercats per assegurar-se la comercialització
i donar sortida a les seves produccions, a més de compartir
serveis. Però això ha estat possible perquè les polítiques i les
normatives europees han incentivat els pagesos en aquesta
direcció. Els principis que sustenten aquestes organitzacions
continuen essent vigents aquí i a la resta d’Europa: concentració
de l’oferta, concentració de la demanda dels mitjans de
producció, recerca del valor afegit, comercialització en comú
dels productes, i als quals podríem afegir la prestació de serveis
en comú.

Hi ha alternativa a aquesta política? La política agrària
comunitària està en constant evolució i per tant canvia; és hora
fins i tot que comencem a treballar en la vista posada en el que
s’anomena ja Horitzó 2020, i per això convidam el Partit
Popular, perquè els darrers exemples, concretament a la revisió
mèdica aprovada recentment, el Parlament espanyol va crear
una subcomissió parlamentària per tal d’intentar consensuar una
postura unitària amb l’objectiu d’afavorir una posició única que
afavorís la posició negociadora del Govern espanyol. En
aquestes sessions varen comparèixer tots els representants del
sector agrari espanyol, des de les organitzacions agràries, les
organitzacions de cooperatives, les indústries agroalimentàries,
catedràtics i experts universitaris, afectats per aquesta reforma,
per aquesta revisió de la PAC. Les conclusions, i per tant la
postura en què es va servir la delegació espanyola, varen ser
votades en el Parlament espanyol amb el vot en contra del Partit
Popular, això sí. 

Les negociacions no són les millors, els resultats no són els
millors, però com a tota negociació es dóna i es rep. La
modulació bàsica manté el 5% de retenció actual i augmenta un
1% anual fins arribar al 5% més el 2012; modulació ja superior
al 4% amb un mínim de 300.000 euros; s’exclouen les
agrupacions de producció en comú; el desenvolupament rural
augmenta de 55.000 a 75.000 euros el límit d’inversions per a
joves agricultors; el sistema de quotes lleteres es manté vigent
i es pot augmentar un 1% anual fins al 2013, i el 2010 la
Comissió està obligada a presentar una revisió i un estudi sobre
l’aplicació d’aquesta quota.
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Ens agradi o no, aquest és el marc polític, normatiu i
pressupostari. Podem senzillament transposar-ho copiant i
traduint les obres, o bé podem gestionar-ho d’acord amb les
nostres mancances i necessitats, en definitiva convertint les
amenaces i els punts dèbils en oportunitats. 

De les esmenes presentades per l’Agrupació Independent de
Formentera, proposam dues transaccions. Concretament a
l’esmena 10815, no demana una aportació de 500.000 euros per
colAlaborar amb el consell insular per fomentar una nova
cooperativa, li proposam que fixem una quantitat de 25.000
euros per començar aquestes gestions i aquestes reunions,
afegint això a la feina iniciada amb el conveni d’Unió de
Cooperatives Agràries de Balears amb el consell. I a l’esmena
10817, on demana 100.000 euros per a formació en nous cultius,
o un pla de formació per a l’aprofitament de les aigües
depurades en colAlaboració amb el consell insular, li proposam
rebaixar-la inicialment a 20.000 euros per tal d’iniciar aquestes
tasques.

Les esmenes presentades pel Partit Popular no ens plantegen
novetats ni millores als pressuposts, ja que la majoria d’aquestes
se sustenten sobre una única premissa: més doblers. Més
doblers és senzillament un altre debat, Sr. Cardona. Ara bé, els
doblers que tenim per distribuir amb tot el pressupost de la
comunitat autònoma és el que és, i com la consellera li ha
remarcat i li ha destacat a l’anterior intervenció, l’endeutament
heretat al qual es fa front no és broma, i feim front a aquest
endeutament. Si vostè em diu “hem d’endeutar més per donar
més doblers”, sempre que siguem capaços de definir
correctament on invertim aquests doblers segurament ens
podem posar d’acord; ara bé, doblers per doblers, doblers
directes a la renda agrària, a més dels que ja tenim dret els
pagesos d’aquestes illes a rebre, efectivament tots estarien
encantats de rebre més doblers, però seria qüestió de començar
a analitzar i estudiar distribució lineal de les ajudes, augment
lineal de les ajudes, etc., etc. Per tant a l’hora de parlar de més
doblers posem-nos d’acord.

Ara bé, per aplicar correctament la política agrària, per
simplificar-ne la seva tramitació, com ha acordat la revisió de
la PAC, necessitam fomentar el diàleg envers les amenaces, el
consens envers les exigències, i la cooperació envers la
deslocalització. Podem participar activament o passivament dels
canvis, i això, en un sector com l’agrari, el qual hem definit
estratègic, no nosaltres que ara tenim la tasca de governar, sinó
vostès també des de l’oposició i quan han governat, que és un
sector estratègic, és hora de posar-nos-hi. Tots sabem el que
s’ha de fer, segurament també sabem com s’ha de fer, la qüestió
és si ho volem fer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías.

(Aldarull a la sala)

Passam ara al torn de rèplica, i en primer lloc té la paraula
el Sr. Mayans pel Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Simplement per acceptar les dues
transaccions que se m’han proposat. A una d’elles l’import
evidentment és inferior al que jo proposava, però és un bon
començament i com ha dit el portaveu del Grup Socialista, si hi
ha la colAlaboració de la Unió de Cooperatives de Balears,
benvingudes siguin aquesta transacció i l’altra també. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Cardona per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que hi ha una
qüestió que ha tret la Sra. Consellera però que ara el Sr. Garcías,
amb un brillant discurs, també ha comentat, i és que el no-
increment del pressupost d’agricultura es justifica amb
l’endeutament previ. Miri, Sr. Garcías, jo m’he pres la molèstia
de mirar el capítol 3, que és de despesa, els deutes que es
paguen. La diferència que hi ha entre l’any 2008 i l’any 2009 en
el FOGAIBA són 21.000 euros, paguen 500.000 euros i escaig
d’amortització de deute i ens falten 3 milions d’euros de capítol
7 respecte de l’any 2007. És a dir, hi ha una davallada, hi ha una
davallada. I a més la Sra. Consellera acaba de dir que hi havia
crèdits no disposats, per tant no s’ha de pagar res. Per tant la
justificació -anava a dir l’excusa, i no ho vull dir, vull ser més
respectuós- la justificació de l’endeutament no me vale, no me
vale. 

Simplement i senzillament vostès han prioritzat, han
prioritzat la distribució dels fons que té la comunitat autònoma
entre les diferents conselleries, i hi ha conselleries -jo utilitz un
document de la Conselleria d’Economia- en què unes pugen un
36,99%, unes altres un 15%, un altres un 3,9%, i unes altres per
davall de la inflació que és un 3,80. Això és el que passa, i
vostès fan aquesta priorització i tenen perfecte dret a fer-ho, el
que passa és que nosaltres no ho compartim, i sobre aquesta
qüestió no en parlarem més, cadascú haurà d’assumir les seves
responsabilitats. I llavors tornaré sobre els seus comentaris, que
en moltes coses, Sr. Garcías, ja li avanç que estam
completament i absolutament d’acord.

Però vegem. La Sra. Marí ara diu que són uns pressupostos
austers i que estan molt bé. El dia 10 de desembre, no fa tant de
temps, de l’any 2008 deia: “Som conscient que aquest
pressupost té un augment tot just d’un 4% respecte a l’any 2008,
que és una pujada òbviament ni molt manco suficient per fer
front a totes les mancances que té aquest sector, però que
participa en les previsions...”, etc., etc., etc. No n’hi havia prou,
però ara avui sí. Canviam de cadira, de sala, i ja canviam de
criteri. El mateix deia el Sr. Barceló; el Sr. Barceló deia que és
un pressupost lògicament que té una pujada molt relativa,
evidentment per davall del que serien les necessitats del sector.
Això ho deien aquests mateixos senyors que han pujat aquí a dir
que estava tot perfecte.
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Clar, i llavors parlen i es remeten al fet que moltes de les
esmenes que nosaltres presentam ja estan cobertes amb el PDR.
He dit, senyores i senyors diputats, que del Pla de
desenvolupament rural, dels quatre eixos, n’hi ha dos que no
estan desenvolupats, i duim retard, hem estat els darrers a
aprovar-los d’Europa, duim retard. I una de les seves línies diu
“millora de la qualitat de la vida de les zones rurals” i parla de
la conservació i el desenvolupament del patrimoni rural. Jo quan
parlava d’habitatges rurals, Sra. Consellera, Sr. Garcías, era
d’habitatges dels pagesos, no de xalets. Els pagesos no tenen
xalets i jo els proposava aplicar aquesta línia. Si no els pareix
bé, vostès mateixos, però no he parlat mai de xalets.

També s’ha parlat dels famosos biocombustibles. Mirin,
posen en dubte la utilitat dels biocombustibles i jo els recoman
que llegeixin una publicació molt interessant de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, Quaderns d’Agricultura número 17, on
diuen, a la pàgina 27, que a més a més la sortida d’aquest nou
producte involucrat amb l’agricultura permetria activar aquest
sector, molt sovint en decreixement. Sra. Marí Mayans, vostè no
veu cultius de productes que puguin ser utilitzat en
biocombustible a Formentera; amb tot el regadiu amb aigua
depurada pot sembrar farratges, pot sembrar cultius que tenen
utilitat per fer aquest producte, i potser veuria més finques de
Formentera amb conreu, cosa que ara desgraciadament no pot
veure.

El mateix li dic, Sr. Barceló. Jo no utilitz documents
estranys, utilitz dades del nostre mateix govern.

Em pareix molt bé que vulguin donar suport a l’esmena
d’AIPF respecte de la cooperativa de Formentera. El que em fa
molta gràcia és que n’hi ha una mateixa d’Eivissa i que no
diguin res, la que proposa el Partit Popular o, millor dit, una per
a Formentera la proposa el Partit Popular i resulta que no la
volen; proposam una ajuda per a una instalAlació a Sant Joan i
aquesta no val. 

(Remor de veus)

Aquesta no val, Sra. Marí Mayans. Vostè diu que no es pot
passar l’arada davant el bou; té raó, tota la raó, però és que
tenim arada, tenim bou i vostès no volen ni bou ni arada.

(Més remor de veus i aldarull a la sala)

Sr. Barceló, respecte a l’agilitació dels tràmits estic
completament d’acord amb vostè, és que estic d’acord amb
vostè. Resulta que hi ha una directiva de serveis que tothom està
pitjant la Sra. Consellera de Comerç perquè dugui endavant la
transposició, ella fa el que li toca a Comerç i a més lidera l’altra
part, però és que Agricultura també està afectada, Agricultura
també ha de liberalitzar els procediments. Han fet res? Tenim
notícia en aquest parlament que la Conselleria d’Agricultura
hagi estudiat, hagi analitzat i hagi modificat qualsevol
procediment d’obtenció d’ajudes? Idò aquest és el tema, aquest
és el tema, aquesta és la qüestió.

Clar, Sr. Garcías, podria estar parlant més, però és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Cardona, vagi resumint.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Queda poc. Bé, hi ha una..., em critiquen una de les
esmenes, que no té sentit, Sr. Barceló, o era la Sra. Mayans, que
deia que electrificació rural. Sap quina partida hi ha als
pressupostos? 1.000 euros. 

Sr. Garcías, té vostè raó en una sèrie d’aspectes que és la
política general, però aquí hem vengut a parlar de duros. No
podem fer totes les coses que deim si no hi ha duros damunt la
taula. Aquest és el plantejament que jo els feia. Ara, quan
parlam de situacions generals de la política de futur, estic
completament d’acord amb vostè. És a dir, aquí no s’ha creat,
i miri que li he demanat, quantes vegades m’ha sentit vostè
oferir-me per colAlaborar?, que el Partit Popular colAlaboraria per
parlar de la posició de la política de la PAC davant BrusselAles
i que hi hagués des de Balears una política comuna? Quan
vostès vulguin, però és que no ho han fet. Aquí no s’ha creat
aquesta comissió, en què sigui per dir que el PP vota en contra,
però és que aquí no s’ha creat aquesta comissió, i ho necessitam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, ha d’acabar.

EL SR. JUAN I CARDONA:

I li assegur, Sr. Diputat, participar diu que la qüestió és saber
si volem, el Partit Popular sí que vol, és a les seves mans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Passam al torn de contrarèplica i en
primer lloc té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Cardona, en primer lloc no
manipuli les intervencions dels diputats, no talli el paràgraf per
la meitat, completi’ls, sinó no anam bé.

Després, quant al biocombustible i a Formentera, a veure, jo
no li he dit en cap moment que no s’hagi de fer biocombustible
a Formentera amb la farratge de les aigües depurades o no, jo
només li he dit que això ho ha decidir Formentera, que hem de
deixar ja d’una vegada que Formentera deixi de ser un apèndix
políticament correcte, Formentera no pot ser això, perquè si no
arribarem a caure en l’absurd.
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I quant al trull de Sant Joan d’Eivissa, també li torn a repetir,
aquesta iniciativa ha de sortir de la cooperativa de Santa
Eulària, ha de sortir de Sant Joan i, una vegada que hagi sortit
d’aquí, la conselleria no crec que en cap moment es negui a
participar amb aquest projecte. Però és el sector afectat primer
qui ha de presentar les solAlicituds, les seves demandes. D’aquí
venia això del bou i l’arada.

Res més, moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, també donar
el nostre suport a les dues esmenes d’AIPF.

Si, efectivament, jo insistiria en el que comentava ara la Sra.
Marí, no tergiversi les paraules, acab de dir, ja ho repassarà
quan arribi l’acta, que efectivament hi podríem destinar molts
més recursos, exactament el mateix discurs que es va fer a la
comissió i el mateix discurs que va fer la diputada d’Eivissa pel
Canvi. Efectivament, es podrien destinar molts més recursos per
donar suport al sector; lògicament, tenim els recursos que tenim
i per tant, dins aquests recursos limitats consideram que el
pressupost és correcte.

Vostè parla que el Pla de desenvolupament rural no està
desenvolupat, bé, estic convençut que la Conselleria de Comerç
i Indústria, la Conselleria d’Agricultura i Pesca, perdó, s’hi
posarà i el durà a terme, tal i com està especificat en els seus
plans.

Els biocombustibles, insisteix una i altra vegada en els
biocombustibles; ja li he dit que no hi ha una negativa als
biocombustibles, és que en aquest moment no hi ha projectes
del sector privat, que vull recordar que aquest és un sector
liberalitzat, que es duguin a terme de biocombustible i, en tot
cas, si es duen a terme aquests projectes hi ha les línies d’ajuda
previstes a través de la Conselleria de Comerç i Indústria.

L’agilitació dels tràmits de la Directiva de serveis,
efectivament, totes i cadascuna de les conselleries, totes i
cadascuna de les administracions han de fer la feina i han de fer
la transposició de la Directiva de serveis quant a l’agilitació dels
tràmits; ara, jo també recordaria, evidentment, estic convençut
que la Conselleria d’Agricultura i Pesca fa aquesta feina, que
s’estan agilitant aquests tràmits, però en tot cas, si miram, una
cosa és agilitar els tràmits i l’altra botar-se’ls, i jo, si miram la
gestió de la seva conselleria, el que ens trobaríem és que vostès
directament es botaven els tràmits, i jo crec que això és el que
passava a la conselleria que vostè dirigia. I per tant, crec que
hem d’anar alerta al que diem, perquè les tramitacions hi són
per complir-les. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. La següent intervenció és del
Grup Parlamentari Socialista i el Sr. Antoni Garcías té la
paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, gràcies, presidenta. No, bàsicament per agrair les
darreres paraules del Sr. Cardona en el sentit de sumar el Partit
Popular als debats del futur de l’agricultura per als pròxims
anys. Però sí aclarir-li sobre la qüestió que sempre apareix en
aquesta cambra, de deutes i de què no pagam i de què els
pagesos no cobren i de què els pagesos no tenen els doblers que
se’ls ha promès. Això senzillament no és ver, que a qualque
programa, a qualque línia hi hagi retards, això sempre ha passat,
però retards com el del pagament únic de l’any 2006 no n’hi ha
hagut més en aquesta comunitat. I el pagament del 2007 i del
2008 s’ha fet els primers dies de desembre i els pagesos ho
saben; si qualcun no ha cobrat dins la primera setmana de
desembre, pot ser a causa que ha estat un expedient afectat per
la revisió d’expedients, els quals sempre cobren un poc més
tard, i li dic per experiència.

Segona qüestió referent a programes i a endeutament. Sr.
Cardona, hi ha hagut dos programes d’inversió en aquesta
comunitat al final de la legislatura anterior, que han impulsat
una forta inversió i modernització d’explotacions ramaderes i
que han estat un impuls importantíssim al compliment de la
condicionalitat de l’agricultura i la ramaderia. Aquests
programes s’han fet amb endeutament de la comunitat
autònoma, no ho critic, només li vull dir i li vull repetir, que ja
li vaig dir en una ocasió en aquesta cambra, que aquests
programes es paguen quan les obres estan fetes i la conselleria
les ha certificat, ni més ni pus, i també ho saben els perceptors
d’aquestes ajudes.

I respecte dels programes Proagro i Proalfa, que són
programes que vénen de molts anys enrera, de molts, i que quasi
sempre s’han pagat amb endeutament també, li vull recordar
que cada any, amb els anys de carència de crèdits que s’han fet
a les empreses públiques SEMILLA i IBABSA per anar
amortitzant aquests préstecs, per a l’any que ve hi ha un fort
increment de l’amortització d’aquests préstecs, i ho sap. No, ho
sap. Alguns préstecs encara estan amb carència, es començaran
a amortitzar qualcun el 2010 i el 2011, i això ho sap també
vostè; hi ha alguns crèdits que es varen subscriure amb tres,
quatre i cinc anys de carència, etcètera. I per tant, el Proagro i
el Proalfa, que vénen de tan antic, i que se segueixen, és a dir,
és com aquelles coses que estan institucionalitzades, i no, és
hora que comencem a reflexionar i a reestructurar algunes
d’aquestes línies.

En això estam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Per a fixació de posicions, grups
que no hagin intervengut? Crec que no n’hi ha cap que no ho
hagi fet, i per tant, passaríem a les votacions.

Recordo al Grup Socialista el vot de cortesia cap al Partit
Popular, per la Sra. Cabrer, que es troba de baixa maternal, per
a no tenir problemes després amb les votacions.

I el primer que votaríem és l’esmena 10833, del debat
número 11; les esmenes 10475, 10476, 10477 i 10478, del debat
número 12; les esmenes 10815 i 10817, del debat número 13,
totes elles han estat transaccionades. En conseqüència,
s’entenen retirades i deman a la cambra si es poden donar
aprovades per assentiment; senyors portaveus, sí? Sí.

Doncs, quedarien aprovades per assentiment.

I el segon torn de votacions, seria la resta d’esmenes
corresponents als debats número 10, 11, 12 i 13. Passam a votar,
votam.

El resultat de la votació és: a favor, 28; en contra, 29; cap
abstenció. Per tant, no s’aproven.

I continuam el debat de totalitat i de globalitat de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, amb les seccions i
entitats afins.

Em comuniquen, si els sembla bé als senyors i senyores
portaveus, a la darrera votació no fixaríem una hora i seria en
haver acabat, els diferents portaveus que avisin els seus diputats
i diputades.

Depèn de tots vostès. Jo crec que una hora prudent seria les
sis, a partir de les sis.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No, només per poder fixar un poquet aquesta previsió.
Entenem que abans de les sis no hi haurà votacions? És això el
que entenem?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si així ho volen els portaveus, pot ser una de les solucions.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Per a nosaltres no hi ha cap inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, la votació en acabar, però no abans de les sis.

Per defensar conjuntament les esmenes que es mantenen a
la secció 21 i a entitats afins, pel Grup Parlamentari Mixt AIPF,
el Sr. Mayans té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Primer de tot i abans de començar a
defensar les esmenes d’aquesta secció i de la Conselleria de
Comerç, salut el meu amic, el president del Consell de
Formentera, en Jaume Ferrer, benvingut al Parlament i ha vingut
en bon dia perquè esperem que al final sigui positiu.

Pas ja a defensar les esmenes, són quatre esmenes parcials,
algunes d’elles són repetides i per tant no varen ser aprovades
l’any passat, però són igual d’interessants i tenen plena vigència
l’any 2009. La primera d’elles parla d’estalvi energètic quant a
l’enllumenat públic; com tots sabem, es va iniciar un projecte
l’anterior legislatura d’eficiència en l’enllumenat energètic, va
ser guardonat fins i tot amb premis a nivell internacional per la
seva iniciativa pionera i perquè representava un estalvi per a les
arques municipals molt, molt important, es va posar a diversos
llocs de Balears, inclosa també Formentera, on falta encara una
segona fase, que es la fase de Sant Francesc Xavier i per això he
fet una esmena de 300.000 euros que crec que cobreix la resta
d’enllumenat que fa falta a la capital de l’illa.

Se’m va dir a comissió que hi havia línies de subvencions
existents; jo he de dir que això és un programa que s’executava
i per tant queda una segona fase que s’ha d’executar, i entenc jo,
i vull entendre-ho així, a no ser que la conselleria internament
vulgui desenvolupar aquesta fase amb fons d’altres bandes,
entenc jo que hi ha fons assignats a aquest tema.

Una altra esmena fa referència a energies renovables, quan
va comparèixer la consellera de Cultura vàrem comentar-ho
també, i l’esmena va en el sentit de colAlocar pannells, siguin
fotovoltaics o siguin d’aigua calenta, tèrmics, damunt els
edificis institucionals o edificis públics, per a en aquest sentit
poc a poc anar posant granets d’arena perquè l’estalvi energètic
sigui una realitat i un fet palpable. També se’m va dir que hi
havia ajudes i hi havia línies de subvencions, torn a repetir, es
proposa que sigui la institució, sigui el Govern balear qui
promogui, qui faci, qui ho posi com a exemple i que sigui
pioner en aquest tema de posar i d’autoabastar edificis públics,
edificis institucionals.

Un tema important, que és, s’estan enllestint les normes, el
pla general no ho serà, però són les normes subsidiàries de l’illa,
i en aquest sentit deman el mateix que vaig demanar l’any
passat també, que el Govern balear suporti la Junta de
Compensació del Polígon i també suporti el Consell de l’illa
perquè, entre tots, puguem fer efectiu i fer digne l’únic polígon
que hi ha. És important, jo sé que la conselleria, a través de les
seves empreses o la conselleria mateix fa o ajuda polígons
industrials a altres illes i fins i tot construeix naus modulars a
altres illes, i aquesta seria una bona solució si volem que les
activitats que són a sòl rústic puguin anar progressivament
adaptant-se i traslladant-se al polígon, que és, en definitiva, el
que volem tots a l’illa. Se’m va dir que havia de ser una
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iniciativa del Consell, diversos portaveus m’ho varen dir a
comissió; jo sé que el Consell en aquest sentit hi treballa, però
el que deman amb aquesta esmena és que faci una aportació
extra per suplementar un poc l’esforç que fa el Consell de l’illa.

I una darrera esmena, una esmena que està demanada
reiteradament per l’empresariat i per la petita i mitjana empresa
d’Eivissa i Formentera, és que es pugui disposar, i aquesta
també la vaig presentar l’any passat, d’un recinte, no dic ni com
ni el gros que ha de ser ni de quina forma ni pos ubicació, això
ho ha de posar les normes o els que puguin decidir sobre aquest
tema, perquè el recinte pugui ser multifuncional, polifuncional,
jo li he posat aquí recinte firal polivalent, però vostè l’anomeni
com vulgui. Crec que és important que puguem accedir a aquest
tipus de turisme que altres illes tenen, tan beneficiós i que,
sobretot, hi és sempre fora de temporada turística, temporada
mitjana sobretot, però també temporada baixa, parl de
convencions, d’esdeveniments esportius o sigui l’esdeveniment
que sigui. És important, la petita i mitjana empresa m’ho ha
demanat moltíssimes vegades, sé que també és una petició de
molts empresaris. I queden plantejades aquestes quatre esmenes
que esper que siguin ateses.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular,
senyores i senyors diputats, presentam una esmena a la totalitat
de la secció de Comerç, Indústria i Energia perquè són uns
pressuposts insuficients per fer front a la crisi i no recullen
tampoc els acords presos, per unanimitat, en aquest Parlament.
Un pressupost de 55.076.808 euros, 283 euros més que el 2008,
283 euros, ni tan sols augmenten l’IPC; és més, és un pressupost
que davalla, perquè l’IPC s’ha incrementat un 4%. Els
pressuposts generals d’aquesta comunitat augmenten un 7% i
els de la Conselleria de Comerç perden 0,10 punts respecte del
2008, passen de l’1,65 a l’1,55.

Em creguin, idò, que és increïble que la Conselleria de
Comerç i Indústria, per fer front a la crisi, tengui un pressupost,
amb paraules de la Sra. Consellera, congelat. La Sra. Consellera
destacà a la seva compareixença la important incidència de la
indústria i el comerç dins el mercat de treball i dins el context
socioeconòmic, a la vegada que destacava la importància de
l’acció de la conselleria dins el context econòmic actual. Idò,
no, Sra. Consellera, no és veritat, amb aquest pressupost no
s’incidirà dins el mercat de treball ni dins el context
socioeconòmic, és un pressupost insuficient; és el mateix
pressupost que el pressupost del 2008, quan vostès negaven la
crisi. Si a finals del 2007, quan vostès confeccionaven els
pressuposts del 2008, i fins després de les eleccions generals del
2008 vostès negaven la crisi, com és possible que aquest mateix
pressupost, aquest pressupost congelat, Sra. Consellera, serveixi
ara per fer front a la crisi? Qui s’ho pot creure, senyores i
senyors diputats, això? Però no es tracta de creure o no creure,
la realitat és molt més dura, es tracta de ser responsables i

d’afrontar aquesta crisi, brutal, amb paraules del president
Antich.

El Grup Parlamentari Popular vàrem oferir al president
Antich consensuar aquest pressupost, però vostès no ho han
volgut. I jo em deman, on érem, com estàvem fa un any? On
som ara? Quina era la situació econòmica fa un any i quina és
ara? Què ha canviat en aquest any? Per què no serveix aquest
pressupost congelat del 2008 per fer front a la crisi? Perquè, Sra.
Conseller, no es pot mantenir una línia continuista, com ha
manifestat vostè a comissió? Anem idò a veure-ho.

On érem fa un any? A novembre d’enguany tenim 22.025
aturats més que l’any passat; l’atur s’ha incrementat un 45,8,
l’interanual realment; tenim una taxa d’atur que continua
creixent; a la indústria, l’atur s’ha incrementat un 50,5%; a la
construcció, un 109,4%; en el sector serveis, un 32,8% i en el
comerç l’atur ha augmentat un 37,2%, i per fer front a aquesta
nova, però anunciada, situació tenim el mateix pressupost del
2008, repetesc, un pressupost congelat.

13.162 aturats més que l’octubre, és a dir, que el mes passat;
70.144 aturats, hi ha un aturat per cada sis treballadors, i 55.167
afiliats menys a la Seguretat Social.

L’índex de competitivitat regional, que és la capacitat
econòmica per captar i mantenir la localització d’empreses situa
a Balears al penúltim lloc en un índex 71,1 sobre 100 i som
també la penúltima comunitat en creixement. L’enquesta de
perspectives empresarials situa Balears als darrers llocs de les
quasi cent regions europees i els empresaris del Balears tots
esperen xifres negatives de negoci al 2009. La morositat
comercial, els impagamets comercials han augmentat un 54%,
els consumidors han tornat enrere 6.035 operacions de compra
per un valor de 32,2 milions d’euros, el que equival a un 10% de
la facturació mensual dels comerços de les Illes Balears.

El pressupost de 2009 preveu un creixement de la indústria
del 0,5% i 60.000 aturats, quan l’índex de producció industrial
ha caigut ja un 13,8% i la xifra d’aturats, el mateix govern
reconeix que arribaren als 80.000 i a aquests hi haurem d’afegir
els d’LTE o els de Kraft, del Caserio, a Menorca. La Conselleria
de Treball ha fet públic que enguany ja ha tramitat 58
expedients de regulació d’ocupació, un 93% més que l’any
passat i això sense tenir en compte els que tramita el ministeri
o els que van per procediment concursal. Com pot fer front, Sra.
Consellera, a aquesta nova situació i a allò que ve, perquè les
perspectives són a pitjor, amb el mateix pressupost que el 2008,
de quan vostès negaven la crisi? Què podrà fer la conselleria
amb el seu pressupost? Crec que molt poc o res, que és el que
han fet durant el 2008.
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I aquest és el motiu pel qual presentam aquesta esmena a la
totalitat, perquè el pressupost és totalment insuficient. Un
pressupost que no contempla, que no recull els acord que hem
pres per unanimitat aquí, a aquest parlament, per fer front a la
crisi, acords fruits del consens com a missatge d’unitat de tots
els grups polítics per recuperar la confiança dels ciutadans, per
recuperar la confiança empresarial. Com pensa mantenir
l’ocupació i evitar el tancament d’empreses amb les mateixes
línies d’ajuda i la mateixa dotació econòmica de l’any passat?
Com impulsarà les inversions a les empreses industrials i
comercials? La inversió que ha baixat un 18% en el sector
comercial i industrial per no parlar de construcció que ha baixat
un 40,7% aquest darrer trimestre i les previsions pel quart
trimestre és que la inversió del sector industrial baixarà un
23,8% i un 17,8% al sector comerç.

Com pensa facilitar l’accés al finançament per a inversió i
per a circulants a les empreses amb el mateix pressupost, Sra.
Consellera? La dificultat de finançament que tenen els
empresaris segueix creixent, un 48,7% té problemes de
finançament per falta de liquiditat  a causa de falta d’activitat.

Creu que és possible recuperar la demanda sense cap esforç,
sense fer res, amb el mateix pressupost -repetesc- congelat del
2008? Un sindicalista de calçat fa pocs dies va dir que si no es
finançava la compra de les matèries primeres, moltes empreses
tendrien serioses dificultats per fabricar i mantenir els seus llocs
de feina.

Mirin, però, senyores i senyors diputats, fa uns dies que a la
Comissió d’Economia vàrem aprovar una proposició no de llei
del Partit Socialista Obrer Espanyol, relativa a rebuig de retalls
de serveis públics, proposició no de llei transaccionada pel
Partit Popular, que va ser aprovada per unanimitat i que instava
el Govern a impulsar el sector econòmic i productiu, també se
l’instava a fomentar la inversió pública i privada. Bé, quan veim
aquests pressuposts es veu que això no va amb la Conselleria de
Comerç i Indústria perquè no ho reflecteixen en absolut al seu
pressupost. 

Tots els analistes coincideixen que per sortir de la crisi s’ha
de fer un esforç inversor, retallar despesa corrent per invertir. Es
creuran idò que la Conselleria de Comerç, amb el mateix
pressupost, el que augmenta és el capítol 2 de despesa corrent?

Creguin-me, senyores i senyors diputats, que em dóna la
impressió que prenen acords a aquest parlament per quedar bé,
però per res més perquè el Govern no en fa ni cas. Estic pensant
si realment val la pena colAlaborar i cercar consens vists els
resultats. Se’m demanava també fa uns dies a comissió un acte
de confiança en el Govern, però cada dia pren més força el meu
convenciment que aquest govern, una cosa és el que diu i una
cosa el que fa. Creguin-me, idò, que és difícil confiar en aquest
govern.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat tota una sèrie
d’esmenes parcials que van precisament en la línia d’aquests
acords presos a aquesta casa per fer front a la crisi i que la
Conselleria de Comerç i Indústria no ha reflectit al seu
pressupost. 

Les esmenes que presentam suposen un increment de
pressupost de quasi 42 milions d’euros, als 55.076.000
pressupostats n’afegim 41.580. És a dir, un increment d’un
75%. I aquest increment de pressuposts pretén per una part
promocionar la indústria i el comerç mitjançant inversió pública
que segons els constructors a octubre del 2008, l’obra pública
licitada ha baixat un 35%. Proposam la creació d’un museu
temàtic de perla i un altre de fusta a Manacor, adequar la torre
església de Sant Antoni com a centre d’exposicions, un centre
de dinamització cultural a Sant Carles, la rehabilitació del
Cinema Espanya, un museu d’artesania, proposam finançar
també per a la Cambra de Comerç a Menorca la construcció
d’una nova seu, un recinte firal a Manacor, ajudes per
modernitzar els mercats municipals, construcció de polígons
industrials, recinte polivalent a Formentera i obres de millora
per a comercialització a Santa Eulàlia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Vaig acabant, Sra. Presidenta, en vint segons acab.

Així com aquestes esmenes a les quals he fet referència són
per a inversió pública, hem presentat també una sèrie d’esmenes
d’ajudes directes a les empreses i també per a la inversió
privada. Una esmena important, la 10615, amb una alta de 10
milions d’euros per a ajudes a les petites empreses de comerç i
indústria per fer front a la crisi, per donar resposta a les
demandes que fan i d’acords que hem presos aquí per a
unanimitat i que els hem votat a favor -com deia-, però que la
conselleria no n’ha fet la dotació pressupostària. 

Presentam també esmenes per a trasllat d’empreses a
polígons industrials, per obrir tendes a l’exterior, pla d’expansió
i internacionalització dotades amb 5 milions d’euros, 3.100.000
euros per a campanyes de promoció de comerç, esmenes
d’estalvi energètic, per a eficiència energètica, per diversificació
energètica i també esmenes per a ajudes a l’artesania.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per part del Govern, Sra. Vives,
té la paraula, obrint qüestió incidental.

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

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. Oliver, Sr.
Mayans, començaré pel diputat de Formentera per explicar-li
una mica el tema de les esmenes. M’ha parlat de l’enllumenat
públic, precisament dimecres passat érem a Formentera i vàrem
anunciar que es fa feina en aquest projecte i que aquest projecte
es farà dins aquesta legislatura, no pateixi, li ho vaig dir el
primer dia i ho mantenc. També es fa feina en tema d’estalvi
energètic perquè hi ha moltíssimes d’ajudes i aquestes ajudes
evidentment són extensives a Formentera. 
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Quant al polígon industrial, li asseguro que perquè l’IDI faci
polígons industrial, faci naus, el primer que volem és el consens
del consell insular en aquest cas i li asseguro que treballam
conjuntament amb el consell insular per tal de mirar si treim
endavant aquest polígon industrial. No ho hem deixat de mans,
el que passa és que les coses a vegades no es fan tan aviat. Crec
que, a Formentera, amb un any que duim de legislatura o amb
un any i mig, l’hem tenguda molt present a la meva conselleria
en tots els aspectes.

L’altre dia, precisament, va quedar acabada la primera fase
de tot el soterrament de contenidors de Formentera i el projecte
de reforma del recinte artesanal polivalent està en marxa i em
varen informar que les obres s’adjudicaran aviat. Per tant, no es
pot fer tot a la vegada. Si el consell insular ha donat prioritat a
aquest recinte en lloc de a un recinte firal polivalent, crec que se
l’ha d’escoltar i estic segura que vostè també està d’acord que
s’ha d’establir un ordre de prioritats i evidentment els doblers
no són infinits i no es poden fer tantes coses. Una cosa rere
l’altra, però ja li assegur que Formentera, almanco per part
d’aquesta conselleria, tendrà un projecte cada any tal com ens
hi vàrem comprometre.

Sr. Oliver, li hauré de tornar repetir tot el que li vaig explicar
a la comissió, perquè m’ha començat a demanar com, i com, i
com, i jo li vaig explicar com ho faríem. És veritat que podem
constatar que aquesta conselleria -jo ho vaig dir, són uns
pressuposts que s’han congelat i és evident que amb més
recursos podríem dur més iniciatives. No faré demagògia aquí
explicant que són uns pressuposts meravellosos i que n’estic
encantada, però bé, crec que fent dues voltes a un euro abans de
gastar-lo, que crec que és una cosa a la qual vostès no estan
massa acostumats, no malgastant doblers, es pot treure bastant
de si d’aquests 55 milions d’euros. Per tant, crec que són uns
pressuposts acceptables si tenim en compte dos factors. En
primer lloc, una crisi econòmica, que el que fa es reduir també
les entrades a totes les institucions i també, una manca de
finançament, i això no ho negaré ni aquí ni enlloc perquè és una
comunitat autònoma que desgraciadament, hi hagi hagut qui hi
hagi hagut a Madrid, ha estat mal finançada.

També hem de tenir en compte que l’any anterior, el
pressupost d’aquesta conselleria va créixer un 17, 4% i -com li
dic- amb una gestió eficaç, pagant cada cosa pel preu que té, no
per allò que et cobren o per allò que vols que et cobrin, crec que
podem tirar endavant.

Per tant, com que veig que m’ha demanat com pensa fer?,
com pensa fer?, com pensa fer?, es veu que a la comissió no em
degué escoltar, li diré més o manco com faig comptes gestionar
aquests 50 milions de pessetes. Per exemple, en promoció
industrial tenim un pressupost de 17,5 milions d’euros i
seguirem en la línia de treball que vàrem començar nosaltres, de
continuïtat que vàrem començar nosaltres, no vostès. No
confonguin promoció industrial del 2007 amb promoció
industrial del 2008, perquè crec que la diferència és abismal, i
permeti’m, però li ho he de dir així.

Per tant, nosaltres continuarem amb la línia de treball que
hem iniciat i tenint en compte iniciatives com la posada en
marxa del Pla estratègic d’indústria, que ja hi feim feina, basat
en l’anàlisi en profunditat del sectors i de les empreses
concretes, illa per illa, és un projecte no molt costós, no
excessivament costós, tot i que val allò seu, però que creim que
serà molt útil. També la creació d’un servei, la creació, vull dir,
ja hi feim feina en això que li anunciï.

Promoció exterior i elaboració d’un pla
d’internacionalització i juntament amb l’IDI elaboram i
seguirem elaborant amb aquests pressupostos de 55 milions
d’euros -congelat, com vostè diu- la creació d’un servei
d’internacionalització, però que funcioni, no com el que tenien
vostès. Un servei d’internacionalització amb convenis amb el
COPCA, amb convenis amb l’ICEX, i on les empreses vagin a
fora, vagin a fires, però després fer un seguiment dels resultats
que s’han fet aquí, perquè dur una política determinada fora cap
tipus de seguiment, cregui’m que no serveix de res, per dur-se’n
qualque ensurt en un moment donat en tot cas.

Com li vaig explicar també, des de l’Institut d’Innovació
Empresarial pretenem donar una passa més i que es converteixi
en una autèntica agència de desenvolupament regional i entre
d’altres coses, en el 2009, pensam posar en marxa el Pla
estratègic de suport a la PIME de les Illes per donar resposta
amb serveis a aquest sector. No sempre has de donar
subvencions, no sempre has de donar doblers, a vegades -li ho
vaig dir- es pot pagar amb espècies. Això, què vol dir? Que si
tenim un institut capaç d’ajudar en la formació, en disseny als
empresaris, ells en lloc de comprar aquests servies a una altra
banda, els els feim nosaltres perquè tenim un bon equip de
disseny, tenim bona gent que pot fer aquesta feina i no l’hem de
comanar a fora. Per tant, també és una manera d’ajudar, no
dones subvencions directament, però sí que ajudes les empreses.

A més, també seguirem treballant en l’impuls d’empreses
industrials i en la posada en marxa de línies estratègiques i en la
colAlaboració amb les empreses del sector, associacions
empresarials, cambres de comerç, tot això també són eines útils
que, fent feina conjuntament, donen molta rendibilitat. Per
exemple, les cambres de comerç són un referent que vostès no
tenien molt en compte, però que nosaltres sí que les tenim molt
en compte a l’hora d’exportació, a l’hora d’enviar les empreses
allà perquè els assessorin. Si firmam un conveni i un pla amb les
cambres crec que són els òrgans adequats per ajudar les
empreses i és una manera -indirecta no- directa, que cobren de
la conselleria. 

La Direcció General de Comerç, tendrem 14 milions
d’euros, no és una xifra desorbitada, però sí -cregui’m- que li
treurem rendiment. 

Com ja els vaig dir feim feina i avançam cada dia i passa a
passa en el tema de l’adaptació a la directiva europea. Com sap
el model que afavorim, que defensam i en el qual sempre hem
cregut, és el model urbà i el model de proximitat i
paralAlelament a aquesta modificació i com a conseqüència de
les modificacions previstes a la Llei de comerç serà necessari un
òrgan autonòmic de defensa de la competència. És una cosa que
també és una qüestió de feina, no és una qüestió de grans
inversions, sinó que es tracta de crear-lo i en aquest sentit es fa
feina i l’any que ve el podrà veure i notar que ja està creat.
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Està previst, precisament, en el 2009 que entri en vigor
aquest decret de creació del servei de defensa de la competència
com una passa prèvia per a la creació d’òrgan autonòmica de
defensa de la competència, que és un projecte a més llarg
termini, però que també es farà. Evidentment hi ha projectes que
són d’un any per l’altre i hi ha projectes que són legislatura. A
més, enguany mateix hem donat ajudes per més de 6,5 milions
d’euros, que han provocat unes inversions induïdes de 24
milions i seguirem en aquesta línia. Els resultats han estat bons,
hi ha hagut molta gent que ha rebut ajudes i no tenim el perquè
canviar la manera de fer-ho. És una bona ajuda per als
comerços. 

També hem tret ja una línia de subvencions per als sectors
de comerç, de l’indústria i de serveis sobre els interessos de
préstecs circulant d’1 a 5 anys en tipus d’interès Euribor més
0,5, on se subvenciona un punt i per tant, el resultat final és que
queda Euribor menys 0,5.  He de dir que és una mesura que
afecta al comerç, a la indústria i als serveis i en aquest sentit ha
estat molt ben acollida per tot el sector empresarial i ben aviat
es podrà començar a fer préstecs.

En aquest sentit, en aquesta línia que hem emprès és en allò
que seguirem fent feina de cara al 2009, amb una política com
de suport, de coordinació, amb els sectors de comerç per tal de
fer front a les necessitats existents i a les emergents que poden
sortir arrel de la crisi econòmica que jo -cregui’m- mai no he
negat. 

Continuant també en la mateixa línia de comerç, tenim una
figura que és fires. Les fires, de fer-les d’una manera a fer-les de
l’altra, poden anar lligades a promoció industrial com a comerç,
hi ha molta avantatge. Es poden estalviar molts de doblers. Ja li
ho vaig explicar. Les mateixes fires que feien vostès, nosaltres
les feim a meitat de preu. Per tant, amb la meitat de pressupost
sortim endavant. En la política de fires, hi creim, tant exteriors
com interiors i de cap a l’any 2009 tenim previst continuar
impulsant les fires de gran importància com és Baleart, com és
Fira Nàutica, com és Habitat, etc., però també en volem
impulsar de noves perquè creim que és necessari, com per
exemple Alimentaria i Expomed, maquinària, mobiliari
d’hoteleria, perquè el sector ho demana perquè ho volen i
perquè tenim la possibilitat de fer-ho i per tant, intentarem tirar-
ho endavant. Ara, això sí, pagant el preu ajustat que val cada
cosa, fora magnificar res, perquè per aquí sí que es perd un bon
raig de doblers i no n’hi ha cap necessitat.

En concret, pel 2009, tenim previstes 18 fires a Mallorca, 17
a Menorca, a més colAlaboram amb recursos humans a Eivissa,
ells gestionen el tema del recinte firal. Per tant, també és un
altre escenari per fer negoci i per moure doblers, en el bon sentit
de la paraula. El proper any, per a fires el 2009, hem posat una
partida de 8 milions d’euros. 

Quant a la Direcció General d’Energia, també gestionarà 9
milions d’euros, que aniran destinats principalment a la
rehabilitació de centres industrials i terrenys contaminats,
planificació, organització i desenvolupament energètic, etc., no
m’estendré massa. Molts d’aquests projectes ja estan en marxa,
ja han començat i tenen una continuïtat. També és evident que
continuarem treballant intensament en la implantació d’energies
renovables, regulant el sector i modificant el pla director, és una
de les coses que tenim previst. També com saben hi ha
l’arribada del gasoducte, en aquest sentit, crec que serà una
millora importantíssima per a aquesta comunitat autònoma. Per
tant, en aquest sentit, farem feina perquè tot segueixi endavant.
Com també saben una de les polítiques importants de la
conselleria és l’estalvi energètic i en aquest sentit, crec que hem
gestionat bastant bé els doblers que vénen de Madrid, hem
incrementat les partides respecte al que teníem altres anys i
enguany concretament tenim moltíssimes ajudes per a estalvi
energètic i per al que afecta a electrodomèstics, etc.

Per tant, com veu, jo crec que les línies a seguir són clares.
Repetesc que 55 milions d’euros, no li diré que estigui
contentíssima perquè diria una mentida, però crec que ben
gestionats i tenint en compte pel que serveix cada euro, podré
fer cosa i podré continuar amb la línia, i cregui’m que jo aquest
any de legislatura, tant del Govern com de la conselleria, crec
que els resultats han estat positius. 

Quant a les esmenes, veig que se m’acaba el temps i per
tant, si tenc un torn de rèplica, les hi puc ampliar. Ara bé, hi ha
algunes esmenes que són evidents: recinte firal a Ciutadella,
recinte firal a Manacor, recinte firal a Inca... Escolti, els Reis no
han arribat i no crec que arribin per a això, precisament. El que
sí li vull dir és que en el tema de la política de recinte firal, el
primer que s’ha de fer és un recinte firal propietat de la
comunitat autònoma i no pagar els lloguers que pagam ara i que
són herència de l’anterior conseller, i la prioritat d’aquest
govern és fer un recinte firal i en aquest sentit estam fent feina.
El fet que no facem molt de renou no vol dir que estiguem
aturats, però li assegur que és un projecte i que serà un projecte
de legislatura que en cap moment no deixarem de mans.

Quant a les altres esmenes, n’hi ha algunes que ja s’estan
duent a terme. En el tema de polígons industrials ja li he dit que
és el consens que hem de tenir amb els ajuntaments. I museus,
em demanen museus per tot arreu; què vol que li digui?, jo crec
que precisament en temps de crisi no és el millor moment per
fer museus. Em demanaven la gestió del museu d’Inca; jo ho he
dit al batle: no em poden demanar una cosa d’un museu que
encara no existeix, no em puc inventar les coses ni partides
pressupostàries estranyes. 

Algunes de les seves esmenes tal volta no és que les rebutgi
de ple o que no hi estigui d’acord, simplement -li ho he de dir
francament- no tenc doblers per dur-les a terme, però ja li he dit
que els doblers són limitats, aquí i allà on sigui, i per tant crec
que li he donat més o manco una explicació del que li he
demanat. En tot cas si queda res en el pròxim torn li ho
concretaré. Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.
Gaspar Oliver per un temps de cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la vaig escoltar en
comissió i l’he escoltada aquí, i vostè aquí em torna explicar el
que ja em va explicar a comissió, tal vegada perquè el més
còmode és llegir les memòries i evitar d’aquesta manera
contestar. Però és que no em contesta, Sra. Consellera. Vostè
em diu que jo no ho vaig entendre; crec que és vostè que no
m’entén o no em vol entendre perquè li és més fàcil no
entendre’m.

Jo li deman com pensa vostè amb aquest pressupost fer front
a aquests acords que hem pres per unanimitat per la crisi. Sí
senyor!, com pensa fer-ho? Nosaltres li donam una solució, li
incrementam el pressupost en quasi 42 milions de pessetes i
prioritzam, perquè deim d’on feim la baixa, a quines seccions
proposam la baixa, ho deim. No se’m queixi de doblers, digui’m
que no està d’acord amb la nostra filosofia, perquè amb la
proposta que nosaltres feim donam de baixa aquests mateixos
doblers, aquests 42 milions de pessetes, a altres seccions i els
duim a la seva perquè pugui fer front. 

Vostè em va dir que escolta els comerciants i els empresaris.
No ho crec, no ho crec, que els escolti, perquè si els escolta
vostè no els deu entendre. Jo li he explicat que la situació
d’enguany no és la mateixa de l’any passat, hi ha una crisi forta,
hi ha una depressió forta, i vostè no la veu o no la vol veure, o
prioritzen unes altres coses. Nosaltres prioritzam aquí, i
prioritzam amb la inversió pública i amb la inversió privada.
Que vostè em diu que no està d’acord amb els recintes firals o
amb els polígons industrials o amb els museus? M’és igual,
digui on ho vol posar, però en inversió pública. I per què en
inversió pública?, i miri aquestes inversions que proposam, totes
són d’obra civil, aquí no hi ha obra de ciment, és obra civil per
donar feina als llanterners, als electricistes, als fontaners, per
donar feina als instalAladors, Sra. Consellera, al mateix temps
que promocionam el comerç i promocionam també la indústria,
perquè són museus per promocionar l’artesania, són recintes
firals.

Aquesta és la nostra filosofia, que vostès no comparteixen.
La situació ha canviat, Sra. Consellera. No em digui que no té
doblers, digui’m “no li accept les seves esmenes”, o “el Govern
no acceptam, no estam d’acord amb el que vostè prioritza”, però
no em digui que no té doblers, els doblers hi són, no feim cap
forat al pressupost amb aquestes esmenes. Mantenim els
nombres globals del pressupost. 

La finançació. És cert que hi ha manca de finançació en
aquesta comunitat, però escolti, hi era tots aquests anys, i jo
record que la passada legislatura vàrem constituir una comissió
no permanent precisament per analitzar i estudiar el tema de
com venien finançades les transferències en educació i també en
sanitat, i vostès votaren en contra de les conclusions, o varen
estar d’acord, no varen voler anar a tocar a les portes a Madrid,
al Ministeri d’Administracions Públiques perquè renegociassin
aquestes dues transferències, i jo els deman una cosa, senyores
i senyors diputats que governen en aquest parlament: reclamin

al Govern central el que ens deu i podrem finançar aquestes
esmenes.

330 milions d’un conveni rescindit unilateralment per la
consellera, la Sra. Álvarez. També els doblers que ens deuen
que estan en el pressupost: de carreteres, 330 milions, només en
demanam 42 per a la seva conselleria, Sra. Consellera. Els Reis
no han arribat ni fa falta que arribin, som conscients del que
tenim i el que tenim és el que hi ha i sabem el pressupost. Ara,
vostè no està d’acord amb la priorització que feim des del Partit
Popular. I digui-ho, digui que vostè no està d’acord. 

Vostè es passeja realment pel carrer?, vostè em dirà que veu
els mateixos cartells que hi havia fa un any als comerços, “es
traspassa”? “Liquidació total per tancament”. Vostè veu que són
els mateixos que hi havia abans?, no veu que s’ha incrementat?
A vostè no li han dit els comerciants, no li han dit les
associacions empresarials que molts de comerciants esperen fer
calaix ara aquestes festes per tancar després de les rebaixes, que
les han avançat a dia 2? No li ha dit això?, no veu que hi ha una
destrucció d’empreses cada dia, que no es creen empreses? I
vostè em diu que aquesta nova situació, amb el mateix
pressupost, que jo no discutesc les línies, i no em conti el que ja
fet perquè ja ho sé, i vostè em conta que farà el mateix que ha
fet, i jo és en el que no estic d’acord perquè no ho farà amb la
intensitat que li demanen els comerciants. Els comerciants li
diuen, i els empresaris, que cada dia tenen més dificultat per
finançació, molta més que fa un any, i vostè creu que farà front
amb els mateixos doblers a les necessitats que estan creixent
dins l’empresa petita i mitjana, Sra. Consellera? Jo no m’ho
crec, i estic segur que vostè tampoc però no li queda més remei
que tenir aquests pressuposts -repetesc, senyores i senyors
diputats- congelats per fer front a una crisi i a una depressió
molt aguda que estan patint les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Petit aldarull a la sala)

La Sra. Vives té la paraula per tancar la qüestió.

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

Gràcies, senyores i senyors diputats. Miri, Sr. Oliver, en el
tema del finançament estic absolutament d’acord, miri per on,
absolutament d’acord hi estat sempre; som una comunitat mal
finançada i tenim la desgràcia que, hi hagi hagut qui hi hagi
hagut a Madrid, sempre ens han arribat menys doblers dels que
hem de menester, i per això jo crec que sempre he lluitat en
aquest sentit i crec que som de les primeres persones que ha vist
clar el tema de les balances fiscals, perquè afortunadament vaig
tenir un bon mestre i abans que vostès en parlassin ja m’ho
havia ensenyat. Perdoni que li contesti, però és que pareix que
jo no estic d’acord amb el tema de finançament.
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Bé, dit això no estic d’acord amb les seves prioritats que han
establert, no hi estic d’acord. Però és que vostès duen una
obsessió amb l’obra pública, duen una obsessió... Però escolti,
em parla de recintes firals i vostès, que han governat moltíssims
d’anys aquesta comunitat autònoma, no han estat capaços de
fer-ne ni un, ni un, vostès que estimen tant els doblers resulta
que ens trobat amb una renda desorbitada que pagam a AENA,
doblers que se’n van a Madrid, mira per on. Sí, estan tan
entusiasmats amb el recinte firal, i en volen tants, i en volen un
a cada poble, com a mínim n’haguessin pogut fer un per a cada
illa. Vull dir que nosaltres almenys a Calvià, miri per on, ens
vàrem posar d’acord ben aviat, va ser possible, hi havia
finançament de la Unió Europea i en un parell de mesos està fet.
Per tant nosaltres com a mínim n’hem fet un; vostès, zero, i això
que...

Miri, em diu si em passeig, si vaig a comprar. Jo hi vaig, pel
carrer, jo som perfectament conscient de les dificultats que hi
ha; li he dit que jo mai en la vida no he negat la crisi. Ara, li
repetesc que tenc el pressupost que tenc, que per les
circumstàncies que siguin no és el pressupost que a mi
m’agradaria, però em conform, hi estic d’acord i en faré bon ús,
ja li ho he dit. Els comerciants el que em diuen, i els empresaris,
i perdoni que li ho digui però és així, és que a vegades els faig
llàstima de com he trobat la conselleria i de com gastaven vostès
els doblers; això m’ho han dit molt més que no els problemes
que tenen, perquè tant amb el sector comerç com amb el sector
indústria procuram manejar els recursos que tenim, procuram
estar d’acord, procuram treure iniciatives i, crítiques, no n’ha
vist gaire. Per tant no em digui si em diuen o no em diuen
perquè del que tenen més queixes precisament és d’això, i el
que els sap més greu és que a una conselleria com Comerç,
Indústria i Energia, en la qual tenien confiança, es trobassin
l’espoli que es varen trobar, precisament a un consorci que es
deia Consorci pel Desenvolupament Industrial de les Illes
Balears. Això li assegur que els sap greu, als empresaris i als
comerciants. 

I em sap greu dir-li-ho, però és que no em dóna alternativa,
perquè dóna la sensació que visc a un món que no és real i jo em
passeig pel carrer, ho sé perfectament, la crisi que hi ha, ho sé
perfectament que tanquen fàbriques. Per això amb el pressupost
que tenim a la comunitat autònoma tot el Govern hem procurat
posar-nos d’acord, hem procurat administrar el millor que
sabem els recursos i procuram fer l’ús millor que en sabem. Jo
crec que la política que vàrem dur a terme des de la conselleria
tant en línies d’ajuda, com amb els comerciants, com amb les
cambres de comerç, ha funcionat, ningú no s’ha queixat i per
tant continuarem en aquesta línia.

Política industrial, em parla de política industrial, de
polígons, a una de les seves esmenes. Precisament la nostra
obsessió és no especular, la nostra obsessió és que ens donin els
ajuntaments sòl industrial a bon preu, perquè això sí que és
crear sòl industrial; el que no és crear sòl industrial són els
municipis on els polígons cauen en mans privades, acaben en
mans de tres o quatre persones i després, a l’hora de comprar un
solar és impossible i se n’han d’anar a altres llocs; i això passa,
i això passa, això passa a municipis on precisament no governa
ningú del pacte. Per no em vengui a parlar de política industrial.
Jo el que li dic és que en temes de política industrial tots els
ajuntaments que vulguin crear sòl industrial sabem que en l’IDI
tenen una eina, tenen una empresa en la qual poden trobar

suport; ara, al que no jugarem és a l’especulació. Hem començat
ja amb el polígon de POIMA a Menorca i tenim converses amb
tres o quatre pobles més, entre ells Binissalem, no record ara
mateix els altres, però estam per la labor. Estam per la labor de
crear riquesa, estam per la labor que l’empresariat surti el més
aviat possible d’aquesta crisi. No estam per la labor ni de tudar
doblers ni de dur empreses de fora a manta perquè facin obra
pública aquí i sobretot així com l’han fet vostès.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn en contra, i en
primer lloc té la paraula la Sra. Marí per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, és cert
que ens trobam en una situació econòmica global i financera
local prou complicades com perquè necessàriament els
pressupostos s’hagin d’adaptar a aquesta situació. Efectivament
el pressupost de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
per al 2009 es caracteritza, i mai tan ben dit, per la seva
austeritat. S’entén que aquest pressupost hagi quedat congelat,
en paraules de la consellera, perquè hi ha hagut tota una sèrie de
mesures complementàries per tal d’incentivar l’economia que
han anat directes a incentivar aquest sector del comerç de les
Illes Balears, i que per tant compensen aquest pressupost, i això
fa que tengui el nostre vot favorable.

Tant l’esmena a la totalitat com el reguitzell de les esmenes
parcials que es presenten no demostren, al nostre parer, que ni
el PP ni AIPF hagin fet una gran tasca a l’hora de treballar
críticament des de l’oposició per tal de millorar aquests
pressupostos. Les esmenes que ens presenten els grups de
l’oposició semblen fetes a través d’aquells exercicis de retalla
i enganxa que feim als ordinadors amb les esmenes que
presentaren l’any passat. Per tant o bé l’interès de l’oposició en
aquests moments és nul respecte a aquesta àrea o bé és difícil
millorar l’organització econòmica d’aquesta conselleria.

Per tant l’esmena a la totalitat no creim que tengui cap sentit
i hi votarem en contra. I pel que fa als blocs de les esmenes
parcials faré les següents consideracions: quant a l’àrea
d’energia, totes les que fan referència a inversions en energies
renovables, les votarem en contra; per què?, perquè valoram
positivament totes les inversions que s’estan duent a terme en
energies renovables, especialment en energia solar tèrmica i
energia solar fotovoltaica, que juntament amb els fons europeus
donen resposta a les necessitats que en aquest camp tenen
plantejades les nostres illes. En aquest mateix terreny de
l’energia renovable s’ha apostat per aquests dos camps, però
això no deixa que també s’hagi començat i que es comenci a
treballar amb l’energia generada per biomassa. En canvi d’altres
energies com el biocombustible no resulten prioritats en aquests
moments; ja n’hem parlat a bastament en aquesta cas i no hi
tornarem, però sí que hi votarem en contra.
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En canvi sí que entenem, i ho trobam positiu, el fet que es
plantegi la necessitat de fer un pla de gasificació per a
municipis, atenent que aquest any, el 2009, serà ja una realitat
l’arribada del gasoducte a les nostres Illes Balears. Però
permetin-me fer un suggeriment: s’hauria de canviar el nom a
aquest pla; per exemple el podríem anomenar, Sra. Consellera,
Pla de subministrament de gas als municipis de les Illes Balears.
A mi la gasificació em remet a coses molt dolentes.

Finalment, dins aqueixa mateixa àrea no podem deixar de
referir-nos a les noves línies de subministrament elèctric que
s’han de dur a terme a l’illa d’Eivissa; és un tema difícil, però
no perquè sigui un tema difícil i controvertit l’hem d’obviar,
entre tots Sr. Consellera hem de fer un esforç per impedir que
l’illa d’Eivissa quedi plagada de torres d’alta tensió.

Quant a les esmenes que fan referència al pressupost de
comerç, en promoció exterior estam d’acord que s’ha de
treballar en la internacionalització dels productes de les Illes
Balears, però si tenim en compte les nostres dificultats
pressupostàries entenem que val més en aquests moments
establir convenis, així com s’està fent i també s’havia fet, amb
organismes com el COPCA o com l’ICEX i tants d’altres,
mirant així d’optimitzar entre tots els recursos. Amb la millora
de les finances de la comunitat autònoma que necessàriament
s’ha d’acabar produint en el futur s’ha de plantejar, però, un pla
molt més decidit d’implementació de les Balears a l’àmbit
internacional.

Pel que fa a l’aplicació de la Llei de béns i serveis,
transposició de la Directiva de béns i serveis en el mercat
interior, és correcte que hi hagi les partides que preveu la
conselleria per desenvolupar-la i per oferir aquesta informació
a través dels ajuntaments. Les esmenes del PP, per tant, en
aquest sentit entenc que són innecessàries, però sí que també li
vull manifestar la meva preocupació per l’estat en què es troba
la negociació a Madrid, d’aquest tema. També com està la
negociació quant a requeriments que s’han fet des de la
comunitat de les Illes Balears al voltant de la Llei de béns i
serveis, és a dir, al voltant d’allò que és un dels temes que més
preocupen, que és l’establiment de les grans superfícies
comercials a les Illes Balears. Volem reiterar, així mateix, una
vegada més el nostre suport a aquestes negociacions a la seva
conselleria.

Quant a les esmenes que fan referència a l’àrea d’indústria
i en concret a la d’artesania, tal com ja vàrem també repetir
l’any passat entenem que es tracta d’una tasca dels consells
insulars, que han d’assumir les seves competències i que per
tant les seves responsabilitats també s’han d’assumir. La
conselleria, en temes puntuals, ja ha engegat en aquest camp,
juntament amb els consells, el centre d’artesania de Formentera
o la plaça d’artesania La Marina a Eivissa, amb el suport
aquestes feines del Govern. Per tant el Govern ja hi treballa, ja
hi incideix puntualment, però això no eximeix de la
responsabilitat els respectius consells insulars d’Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca.

Finalment, i pel que fa a les infraestructures, museus de
perles, de fusta, de bijuteria, etc., pens que caldrà esperar a
poder comptar amb un bon finançament per a la nostra
comunitat autònoma per tal de poder-ho dur endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les esmenes d’AIPF,
proposen energies renovables en els edificis públics. Ja ha
explicat la consellera que hi ha una sèrie de línies de
subvencions en aquest sentit, fins i tot acords com..., jo els
recordaria per exemple l’acord a què es va arribar en el seu
moment amb la Conselleria d’Educació i que també tendrà
resultats, supòs. El polígon de Formentera ja s’ha explicat per
activa i per passiva que és un conveni que en tot cas s’ha de fer
amb el Consell de Formentera. I el recinte firal polivalent també
és una qüestió que s’ha de tractar amb el Consell de Formentera
per establir quines són les prioritats concretes.

Pel que fa les esmenes del Partit Popular, tornen a insistir en
una esmena a la totalitat perquè s’especifica que hi ha una
insuficiència per fer front a la crisi econòmica. Fins i tot el
portaveu del Partit Popular quan ha raonat aquesta qüestió ha fet
referència al tema de l’atur i ha donat dades concretes de distints
sectors i ha dit que com que aquest pressupost estava congelat
no podia fer front a totes aquestes pujades de l’atur. I ha obviat
per complet que el pressupost del SOIB, de la Conselleria de
Treball, que ja hem tractat per cert, té un increment important
precisament en aquesta línia. Jo crec que s’ha de veure la
transversalitat del pressuposts i s’ha de veure, per tant, com
s’actua.

I després com a proposta ens diu que s’ha d’incrementar en
un 75% el pressupost, 41 milions d’euros més i que es mantenen
els números globals, ha dit després. A mi no em quadren, com
incrementam 41 milions d’euros més en un pressupost que ja és
de 50 i busques, per tant, més de 90 milions, però mantenim els
números globals. A mi no em quadra en absolut com ho volen
fer, com volen que mantenint els números globals incrementem
en un 75% el pressupost de la Conselleria de Comerç i
Indústria. És evident que ja ens agradaria a tots poder tenir, i és
un debat reiteratiu que ja hem tingut en diverses ocasions, molt
més milions per a totes i cadascuna de les àrees. I, efectivament,
agafant el discurs que feia la conselleria hi ha un problema de
finançament autonòmic en aquesta comunitat autònoma,
problema per cert que ve producte d’un sistema de finançament
que el seu partit va imposar a Madrid i que ara a més diuen que
és un sistema bo, que no el volen canviar per a Balears. Ho han
dit així responsables del seu partit a Menorca. Per tant, crec que
les coses s’han de deixar molt clares en relació amb totes
aquestes qüestions.
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Entrant ja a les esmenes concretes, les esmenes parcials
proposen convenis amb els consells per a la política firal. En
realitat ja s’està fet, em consta que hi ha una colAlaboració entre
el Govern i consells per a al política firal. Proposen tot un seguit
d’esmenes relacionades amb l’artesania, la creació de la marca
de qualitat d’artesania, promoció de l’artesania, mercats
artesanals i mostres d’artesania. Bé, jo recordaria que en primer
lloc l’artesania és competència dels consells insulars, però a
més, ja hi ha ajudes, ja hi ha accions de la conselleria per al
tema de fires, per al tema de mercats artesanals. Ja s’està fent
feina en aquesta línia.

Després hi ha un seguit d’esmenes que proposen, repetides
de l’any passat, respecte d'un seguit de projectes que vostès
deuen considerar molt importants i molt prioritaris perquè cada
any la repeteixen, el mercat temàtic de la perla de Manacor, el
Museu temàtic de la Fusta de Manacor, el Museu del Calçat
d’Inca, bé aquí diuen la gestió del Museu del Calçat d’Inca. A
mi m’agradaria saber com gestionam un museu que no existeix.
El Museu d’Artesania de Menorca. La rehabilitació del Cine
Espanya de Santa Eulàlia, etc. Bé, evidentment és qüestió de
prioritats, algunes d’aquestes, jo vull recordar per exemple la
inversió que proposen a Eivissa que hi ha hagut un seguit
d’inversions dels fons europeus a Eivissa importants i que s’han
prioritzat d’acord amb allò que el Consell d’Eivissa ha demanat.
En concret, les inversions a Na Capelleta al jaciment
arqueològic o la rehabilitació del Centre Artesà de Sa Penya. En
tot cas algunes d’aquestes inversions haurien de ser transversals
amb la Conselleria de Cultura.

També proposen ajudes a les PIME per fer front a la crisi
econòmica. Jo vull recordar que es fan passes, línies d’ajudes,
línies de crèdit. En concret enguany ja s’han destinat alguns
milions en ajudes al comerç i, a més, també hi ha les iniciatives
de les ajudes per crèdit circulants en els sectors de comerç,
indústria i serveis. Per tant, són coses -una vegada més esmenes
repetides- que ja s’estan fent per part del Govern, en aquest cas
per part de la Conselleria de Comerç i Indústria.

Un altre apartat són les tendes a l’exterior i l’expansió
internacional de les empreses. Bé, en primer lloc cal dir que ja
hi ha una feina per part de la conselleria, lògicament a fires
internacionals, fires exteriors, ja hi ha unes línies d’ajudes per
a la internacionalització de les empreses, per ajudar a
l’expansió. Per tant, ja s’està fent per part de la conselleria, però
s’està fent d’una manera seriosa, s’avaluen els resultats,
s’avalua que no hi hagi una política de pur i simple maquillatge
que és el que hi havia abans. Hi havia un seguit de..., no sé si
dir-los “xiringuitos”, oficines fantasmes a distints llocs
d’Amèrica i d’Àsia que la veritat és que eren molt poc
operatives, que des del nostre punt de vista pareixia que
ocultaven operacions estranyes, poc justificades i d’uns resultats
econòmics nuls o dubtosos. I no parlem, ja n’ha fet referència
la consellera, de tota la resta de la gestió que es va dur a terme
dins el consorci que en teoria era per al desenvolupament
econòmic de les Illes Balears i que en realitat es va convertir
amb el consorci per al desenvolupament econòmic de les
butxaques d’algunes de les persones que estaven allà, i  si les
informacions que surten ara en els mitjans de comunicació són
certes, a més també, per finançar determinades campanyes
electorals. Tot això, evidentment amb el benentès que ara està
sub iudice i ja veurem com acaba tot el tema.

Proposen temes de plantes biodiesel i biocombustible, és un
debat que ja hem tengut a l’anterior secció de la Conselleria
d’Agricultura. Per tant, no repetiré arguments. Jo crec que és
clar que l’aposta de la conselleria és per a l’estalvi energètic, per
a les energies renovables. De fet, ara s’han començat les ajudes
per a les famílies per a l’estalvi energètic. S’estan fent projectes
també d’energies renovables importants. Vostès proposen també
entrar en l’energia termoelèctrica i d’hidrogen. Ens consta que
la conselleria té programes d’investigació amb la Universitat i
empreses privades que van en aquesta línia. Igualment en el
tema de la biomassa, existeixen partides per fer-ho, però hi ha
d’haver els projectes com el tema del biodiesel o el
biocombustible que també li discuteix la prioritat d’aquestes
dues en concret, el biodiesel i el biocombustible.

Proposen també aquest pla de gasificació de municipis.
Entenc que aquesta és una esmena que es podria acceptar, la
RGE núm. 10551. La línia que deia la Sra. Esperança Marí li
hem de canviar per ventura el nom. Proposen plans d’eficiència
d’enllumenat públic, ja ho ha dit la consellera, ja hi ha ajudes
als municipis, ja s’està fent acords, s’està xerrant de com dur-ho
a terme, i igualment que amb la modernització dels centres
comercials que ja hi ha línies de subvencions.

Polígons industrials. Bé, la veritat és que hi ha convenis amb
ajuntaments, són els ajuntaments els que han de marcar cap on
volen que vagin aquests polígons. De fet, ja hi ha algun polígon
industrial iniciat com és de Maó (POIMA) o les negociacions
obertes amb ajuntaments com els de Binissalem, Sant Joan,
Palma o Campanet. Per tant, no es pot dir que la conselleria
estigui aturada en aquest tema, al contrari, s’està fent una feina
important des del nostre punt de vista. 

I respecte dels recintes firals, tornen a proposar com l’any
passat el de Manacor, Ciutadella. Bé, el cert, i la consellera ja li
ho ha recordat, és que aquesta legislatura ja se n’ha fet, a Calvià.
I a la vegada s’està duent a terme el desenvolupament del
Centre Artesà i Pagès de Formentera. A la vegada també s’està
colAlaborant amb els recintes firals que ja existeixen. Jo li
recordaria una cosa, vostès ara proposen nous recintes firals,
però és que tenim un tema encara pendent: el recinte firal de
Palma. Com ens varen deixar vostès el recinte firal? Quan
vostès varen entrar en el Govern es varen trobar un projecte fet
i una ubicació. Quan va acabar la seva legislatura, la del Sr.
Matas com a president, ni hi havia projecte, ni hi havia solar,
l’havien destinat a altres coses. En aquests moments ens trobam
amb unes instalAlacions que no responen a les necessitats de les
empreses, dels sectors econòmics per dur a terme en condicions
una política firal, a l’aeroport i que és a més un lloc que surt
molt car. Per tant, els demanaria que fessin un poc d’autocrítica
respecte del tema de recintes firals.
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Ja per acabar, per tant, crec que estan més que raonats els
motius pels quals votarem en contra de les esmenes d’AIPF i
del PP, llevat de la RGE núm. 10551, que entenc que es pot
aprovar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per fixar la postura del Grup
Socialista en relació amb les esmenes presentades, em referiré
en primer lloc a les quatre presentades pel Grup Mixt AIPF.
Hem de dir que no els donarem suport, tal com ja els vàrem
avançar a la comissió de la setmana passada. Consideram que
d’una banda ja existeixen línies de subvenció adients per als
projectes indicats; i de l’altra banda, les infraestructures que
proposen pensam que han de ser objecte d’un gran pacte liderat
pel Consell de Formentera, quan així tots els implicats ho
considerin prioritari. M’estic referint lògicament al recinte firal
polivalent i al polígon industrial.

A continuació i en relació amb les esmenes presentades pel
Partit Popular, en primer lloc la RGE núm. 10616, que és a la
totalitat, no l’aprovarem perquè el meu grup considera que
aquest pressupost sí que és adequat i congruent amb el moment
actual. Aquí podria donar per reproduïdes les meves paraules en
una anterior intervenció, concretament en relació amb la
Conselleria de Treball i Formació d’avui matí, sobre el concepte
de suficiència i d’insuficiència, especialment en moments en
què cal tenir molt en compte la limitació dels recursos. I també
li afegiria que aquest pressupost, a part de ser adequat i
congruent, també és rigorós. 

Vull fer referència a allò que significa el pressupost
d’aquesta conselleria per a l’any 2009. El meu grup opina que
aquest pressupost de 55 milions d’euros consolida un projecte
iniciat l’any passat, afegint-hi un component de realisme i
d’austeritat, sempre lloable i especialment en moments de
dificultats econòmiques mundials com és l’actual. I en un
moment, també s’ha de dir aquí, en què s’acaben ingressos
puntuals dels fons europeus i aquesta mancança no es veurà
reflectida en cap baixada de pressupost.

Les esmenes RGE núm. 10604 i 10597 se superposen amb
les del diputat Sr. Mayans i per tant no m’hi tornaré referir aquí.

Miri, Sr. Oliver, vostè es permet d’acusar la consellera d’una
certa comoditat, quan vostè diu que repeteix arguments que ja
s’havien expressat en comissió i que ella ho ha fet, he entès jo,
amb la intenció de fer-li comprendre, perquè semblava que
vostè no ho havia entès la primera vegada. Jo aquí permeti’m
dir-los que una companya del meu grup parlava fa algunes
sessions a un plenari de la sensació que havia tingut d’allò que
en diuen un déjà vu, és a dir, una sensació que un ja ha
experimentat abans. Jo els vull confessar que en llegir les
esmenes que avui debatem també vaig tenir aquesta sensació, en
relació amb el mateix moment de l’any passat. No vull pensar

que els proposants, que el partit esmenant, no hagi fet la seva
feina, de fet crec recordar que el Sr. Oliver encara no era diputat
d’aquesta cambra en aquest moment. Tal com dic, no vull
pensar que s’han limitat a un retallar-enganxar amb un
ajustament de dades. Més bé vull pensar, i així segur que ho
argumentaran els interessats, que segueixen proposant allò
mateix que no els vàrem acceptar l’any passat, fent, per tant, un
exercici de congruència i d’insistència. 

Em referiré en concret a la RGE núm. 10615, on ens
proposen ajudes a petites empreses per fer front a la crisi. Jo
aquí diria al Partit Popular que el meu grup opina que tot el
pressupost està pensat per fer front a la crisi. I ja sé que no és
demagògia, aquesta expressió ja la varen repetir diverses
vegades en comissió i ja va quedar ben palès que ningú no fa
demagògia, però aquí podríem repetir allò de recursos limitats
i de la filosofia d’austeritat del Govern en tot moment en el
pressupost.

Ara feia comptes passar a les esmenes parcials una per una,
però com que pensa que ja les vàrem ben argumentar en
comissió, ho substituiré per fer un resum amb un parell de
reflexions. 

El Partit Popular presenta una bateria d’esmenes per una
xifra total, la veritat és que no ho havia sumat, però crec
recordar que el portaveu del PP aquí mateix ha dit que sumaven
un total aproximat de 42 milions d’euros, la majoria en despesa
corrent. Sr. Oliver, d’on sortirien aquests 42 milions d’euros?,
d’endeutament? És impossible, la llei no ho permet. I si no ho
podem treure d’endeutament, d’on ho restam?, d’educació?, de
sanitat?, de serveis socials...?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

És molt fàcil fer una proposta que sigui simbòlica i que no
sigui factible. Però jo els voldria dir una cosa, per sort d’aquells
que ens hem incorporat aquesta legislatura, existeixen els Diari
de Sessions. Moltes coses ens poden fugir, però alguna vegada
trobam qualque perla. Jo li voldria dir que a la Comissió
d’Hisenda, allà on es debatia el pressupost del 2004,
concretament el desembre del 2003, el diputat del Partit Popular
Sr. Oliver, supòs que no em confonc, deu ser el mateix Sr.
Oliver amb qui ara tenim el plaer de compartir plenari aquí,
defensava el pressupost del seu govern i deia que el seu
conseller es comprometia a construir un recinte firal a Manacor
i que el finançaria amb endeutament. He observat que amb el
plec d’esmenes que varen presentar en els pressuposts del 2008
tornen a repetir després de l’any passat, del 2008 i ara per als
del 2009, la proposta del recinte firal, però després la retiren. És
a dir, se’n varen tèmer a temps que aquí podrien entrar en una
incongruència.
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Bé, tal com he dit, no repassaré totes les esmenes ja que
seria molt llarg, però sí que vull mostrar el desacord del meu
grup a interferir de vegades en competències que segons
l’Estatut d’Autonomia estan transferides als respectius consells
insulars. I açò nosaltres pensam que s’ha de respectar
escrupolosament. Es tracta de diverses esmenes totes
relacionades amb l’artesania i vull dir que els artesans són un
colAlectiu que es mereixen tot el respecte i la consideració del
meu grup.

Bé, però no tot ha de ser discordant, vull manifestar aquí
també, com ja han dit altres portaveus que m’han precedit, que
acceptarem l’esmena RGE núm. 10551, que es refereix al pla de
gasificació dels municipis, la consideram adequada, si bé
m’adheresc al canvi semàntic que ha proposat la Sra. Marí. Ben
arribat sigui el gas a les Illes, tot i que a l’anterior legislatura
vàrem poder veure com s’alentia, però tal com dic, molt ben
arribat ara que sembla que el projecte va endavant.

Així doncs, com a reflexió final, vull agrair l’extensa
participació dels grups de l’oposició amb el plantejament
d’idees i propostes, esperant que comprenguin el nostre vot
negatiu a bona part de les esmenes, i també vull repetir allò que
ja vaig dir l’any passat i que qualcú també ha repetit aquí avui
matí. L’època és molt adequada per escriure la carta als Reis, el
que passa és que especialment en època de dificultats com
l’actual, no es pot anar de bromes i molt manco de màgies. Crec
que tampoc no és bona una visió en certa forma apocalíptica i
un poc desconfiada com la que ens ha exposat el portaveu del
PP perquè per sortir d’una crisi val molt més un govern valent
i decidit com és el nostre.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. En torn de rèplica, el Sr.
Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Molt breument. Simplement per dir-li a la portaveu del Partit
Socialista, en un to cordial, que no és una carta als Reis, són
peticions dels empresaris de Formentera. El mateix va dir un
company seu i, bé, es va disculpar. No fa falta, però ho
assumeix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Avançam, almanco pareix que s’ha
reconegut per part de la consellera i per part d’alguns diputats
que no compartim la priorització que està fent el Partit Popular,
ja va bé. Però nosaltres davant d’una crisi -insistesc- davant una
depressió prioritzam, i creguin-me que pens que és en època de
crisi on s’han de fer els esforços i si s’ha de fer un esforç
inversor, fins i tot s’ha d’endeutar, renegociar el deute, sigui el
que sigui, en època de crisi és quan jo pens que s’ha de fer. Hi
ha algunes inversions que poden esperar, que tal vegada, quan
hi ha bonança poden esperar les inversions, però precisament en
crisi és quan on el capital públic ha d’incidir més, precisament
per ajudar les empreses, Sr. Barceló, que també els colAlectius
socials, però les empreses a sortir endavant.

Una època d’austeritat i hem d’estar en austeritat?
Efectivament, Sra. Marí, austeritat, però amb despesa corrent;
però hem de fer els esforços precisament en inversió.

Jo vull que quedi molt clar en aquesta tribuna que les
esmenes que hem presentat, les baixes no afecten cap programa
social, no llevam ni un cèntim d’euro a cap programa social,
prioritzam, però no llevam res al que és social.

Tendes a l’exterior, em deien tant el Sr. Barceló com la Sra.
Marí, efectivament, tendes a l’exterior, tendes a l’exterior
perquè són punts de venda per poder vendre els productes de les
nostres illes, i a l’exterior, perquè a l’exterior l’activitat, la
demanda no ha caigut com ha caigut a les nostres illes, si ho
volem entendre també. Tenim un atur d’un 11%, és la comunitat
justament a Espanya que té més atur de tota Europa, on la crisi
és econòmica forta, a Balears i a Espanya, no així a altres
països, a Alemanya recuperen ocupació, en aquests moments
creen ocupació. Què proposam? Du tendes a l’exterior, al punt
de venda on hi ha un poder adquisitiu i al mateix temps això ens
serveixi per recuperar la demanda a les nostres illes.

L’artesania, ja ho sé; sé que l’artesania està transferida des
del 99 a Menorca i a Eivissa, però no a Mallorca, a Mallorca es
transfereix amb aquest Estatut d’Autonomia; però no s’ha fet el
decret de transferència encara, on s’ha de fixar la dotació
econòmica, que jo sàpiga. S’haurà de reunir la comissió mixta
per fer el decret, i mentrestant què passa? Doncs, mentrestant no
tendrem el programa d’artesania i nosaltres el que demanam és
recuperar aquest programa d’artesania. Quan es firmarà aquest
decret?

El 2008 la conselleria tenia línies obertes a totes les illes, a
partir de 1 de gener Mallorca no tendrà aquesta línia si no la
manté la conselleria. Altra cosa és que la tenguin Eivissa i
Menorca si Eivissa i Menorca ho han pressupostat en el seu
pressupost, cosa que pos en dubte. I quins temps hauran
d’esperar? I què es transferirà a Mallorca d’artesania, si no hi ha
partida en el pressupost de la conselleria? Perquè normalment
es transfereix el que hi ha, el cost del servei, el cost efectiu;
doncs no, a la Conselleria de Comerç i Indústria no hi ha
programa d’artesania. Total, mallorquins, no se’ls podrà
transferir res de la Conselleria d’Economia, de Comerç, no sé
d’on s’haurà de transferir.
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Miri, defensaré una vegada més que el que presentam
nosaltres amb aquestes esmenes d’inversió pública són aquells
programes, aquelles actuacions per poder ajudar els petits
empresaris que fan aquestes obres d’inversió pública, aquestes
instalAlacions, i al mateix temps també promocionar la indústria
i el comerç. Vostès no hi estan d’acord; jo em deman: estan
vostès d’acord amb les ajudes del Govern central als municipis,
el repartiment de les quals ha sortit ara, hi estan d’acord amb
això? Per què ho fa el Govern, per què ho fa? Per activar
l’economia, segur. Què proposam nosaltres? El mateix, però
amb obra pública, amb obra pública civil, amb obra pública que
siguin edificis, no amb ciment, això és el que proposam
nosaltres. Vostès no hi estan d’acord, perfecte, no hi tenc res a
dir.

Estic d’acord que el SOIB ha incrementat el seu pressupost,
i el defensarem, però ho ha fet per a ajudes al social, vàrem
aprovar aquí una esmena que va presentar el Partit Popular, Sr.
Barceló, la vàrem aprovar. I això és per a les ajudes als més
febles, aquella gent que no té feina. Hi estam d’acord, però el
que nosaltres proposam és, a més a més, una altra cosa, és
ajudar la petita i la mitjana empresa, i no em faci un doble joc,
són els números globals de la comunitat els pressuposts, Sr.
Barceló, augmentam 42 milions de pessetes perquè els treim
d’altres seccions, no modificam els números globals del
Govern, home, per favor. A més, repetesc, diem d’on són les
baixes, ens banyam; diem a quins programes renunciam, amb
una priorització, el que vostès no volen fer, perquè estic ben
segur que ho entenen i ho entenen sobradament.

No he discutit ni programes ni el que fan ni les línies, hi
estam d’acord bàsicament, perquè són els mateixos programes
i les mateixes línies que hi ha hagut a la conselleria, crec, bé, les
primeres no, en el 83 no hi havia, no teníem tanta sort, jo no
vaig tenir tants doblers per posar tants de programes, però que
hem anat fent en el transcurs i crec que tots els grups hi estam
d’acord. El que deman és més dotació pressupostària, el que
deman és un esforç, precisament per fer front a aquesta crisi,
això és el que deman. Em diuen que són cartes als Reis,
francament, a mi em sap greu, però els que no hauran tengut
Reis hauran estat els comerciants.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Torn de contrarèplica? Pel Grup
Parlamentari Mixt no hi ha representant. Pel Grup Parlamentari
del BLOC, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, el portaveu del Partit Popular
segueix insistint en el seu argument que no s’afronten per part
de la Conselleria de Comerç i Indústria les problemàtiques dels
sectors comercials, industrials, etcètera. Li puc assegurar -veig
que està més pendent d’altres qüestions-, li puc assegurar, Sr.
Oliver, que des de la conselleria es fa la feina necessària, des de
tot el Govern, perquè sempre hem de parlar transversals, perquè
els sectors econòmics de les Illes Balears tenguin les ajudes
necessàries i hi hagi tots els esforços necessaris.

En concret, per exemple, vostès proposen: promoció del
comerç. Bé, idò, miri, jo li vull dir que el 2008 hi ha hagut
ajudes per a promoció del comerç per valor, 2008, de 6,5
milions d’euros que han suposat una inversió de quasi 24
milions d’euros en total, i aquesta línia es repeteix per al
pressupost del 2009, i així es fa. Per tant, vostè pot fer tota la
demagògia que vulgui.

Evidentment, si ens diu: es que el pressupost ha de ser més
gran. I li donarem la raó, i és evident que ha de ser més gran,
però també ho ha de ser per a agricultura, també ho ha de ser per
a promoció del turisme, també ho ha de ser per a afers socials,
també ho ha de ser per a treball, també ho ha de ser per a
joventut i esports, ara que veig el conseller, i lògicament els
doblers són els que són i les necessitats són les que són.

Insistesc, amb un pressupost que, efectivament, s’ha
congelat, com deia la consellera, i que lògicament estaríem més
contents si s’hagués pujat, i això no li negarem, però amb aquest
pressupost crec que es fa una bona feina en tots i cada un dels
temes que vostès parlen: en polígons industrials, en recintes
firals, a més, amb una gran diferència respecte del que es feia
abans, que als mateixos doblers se’ls treu una millor rendibilitat,
i jo crec que això és importantíssim, als mateixos doblers se’ls
treu una major rendibilitat.

Torn al cas del CDEIB, el CDEIB, quan entram, té 5 milions
de forat pressupostari anuals, els doblers que es pressupostaven
més 5 milions més, que es perdien per les bardisses, que es
perdien en temes que no tenen res a veure amb les funcions que
ha de tenir la Conselleria de Comerç i Indústria. Ara, sense
passar-se del pressupost, el pressupost respon exactament al que
ha de respondre, que són les ajudes a les empreses, les ajudes
als sectors innovadors, als sectors industrials, als sectors
comercials, als sectors energètics. I jo crec que aquesta és la
gran diferència respecte del que es feia a la legislatura anterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sí, molt breument, per dir que a mi em sembla que no
s’hauria sentir dolgut el portaveu del PP per la no acceptació de
la major part de les seves esmenes, tots sabem que són projectes
de govern diferents, i la prova més clara és a la pregunta que ens
ha fet de si nosaltres estàvem d’acord amb les ajudes que el
Govern central havia donat als municipis; lògicament, hi estam
d’acord, els que van votar en contra van ser vostès, el Partit
Popular, amb prou disgust dels ajuntaments governats pel seu
propi partit. Per tant, crec que quan fa referència als sectors de
comerç, indústria i energia estan ben defensats per l’actual
govern. Això és la nostra postura.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal.
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