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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començaríem
la sessió. Es tracta del debat número 12, de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació amb les seccions i entitats afins. Per defensar les
esmenes a la totalitat de la secció 19 i entitats afins té, en primer
lloc, la paraula, si la vol, el Grup Parlamentari Mixt AIPF. Té
la paraula, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena a la globalitat. Per
a les altres esmenes més específiques em remet a les
presentades pel portaveu del Partit Popular. En aquest cas
defensaré l’esmena que he presentat que fa referència a ampliar
serveis del SOIB. En comissió se’m va dir que no es volia
canviar, tant per part del BLOC com per part del Partit
Socialista, no es volia canviar inversió per personal, però en
aquest cas crec sincerament que no és canviar inversió per
personal crec que és invertir en capital humà. És l’única oficina
de l’illa i ara mateix té prou feina com a punt de referència per
a la gent que cerca feina i ara mateix no té on acudir. Per tant,
és una sortida important, és una possible solució important i
com més serveis poguéssim oferir en aquesta oficina més
inversió en capital humà podríem fer.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Senyors i senyores membres del Govern. Bon dia a
tots. Aquesta és la defensa d’unes esmenes de dues seccions, de
totalitat i també de globalitat. Encara que no té el volum
econòmic de Salut o d’Educació la importància i el volum i la
quantitat de persones en atur i amb dificultats tal vegada hauria
estat bé poder dedicar dos debats, un de totalitat i un altre de
globalitat, per explicar millor la realitat i les possibles solucions
que és per la qual cosa estam aquí.

No deix de ser membre i, per tant, portaveu en aquesta
ocasió en matèria de Treball del Grup del Partit Popular, però
sobretot, també, em sent membre dels 59 que formam aquesta
cambra i que és la que ha de dir al Govern el que convé fer per
millor ajudar a aquesta població tan desemparada que són els
centenars de milers, en aquest moment, persones que cerquen i
no tenen feina.

Començaré en veu alta demanant-me si feim tot allò que
podem, si sabem ben bé allò que hem de fer i si els recursos
posats pel Govern en el seu projecte de pressuposts per fer front
a la realitat del mercat laboral que hi haurà el 2010 són o no
prou adequats i suficients. La resposta que em faig és que no i
d’aquí unes esmenes a la totalitat, tant de la secció 19 com de la
76 que defensaré conjuntament, però que formen part, no en si
mateix d’una esmena a la secció del Treball i del SOIB, sinó
més conjuntament a la visió global dels pressuposts. És obvi que

la dificultat de disposar de recursos s’ha de substituir per
qualque altra qüestió i aquesta no pot ser més que la
d’economitzar en la despesa del sector públic.

Crec, per tant, que també a la Conselleria de Treball i al
SOIB hi hauria d’haver un esforç en la línia d’intentar que els
recursos de despesa corrent, de capítol 2 i de capítol 1, ja els han
estret molt, però sí que hi hauria d’haver, em referiré a la
Direcció General de Comunicació que és on hi ha, des del punt
de vista de despesa corrent, qualque cosa incomprensible, i la
diré d’entrada, és per a nosaltres incomprensible que el capítol
2 de la Direcció General de Comunicació sigui més alt, 400.000
euros més alt, que tot el capítol 2 del Servei d’Ocupació, que té
dotze oficines, que ara lloga un altre local, segons han explicat,
etc. Per tant, hi ha una esmena al debat de globalitat que va
directament a transferir 500.000 euros d’aquesta direcció
general de Comunicació de capítol 2 al capítol 2 del Servei
d’Ocupació.

L’altra qüestió més important és l’enfocament, aquesta és la
base per a mi de les esmenes a la totalitat, la manera com està
enfocat. Totes les polítiques ..., i posaré un exemple, els 68
milions d’euros de capítol 4 estan orientats a les persones que
estan en atur. Nosaltres podríem fer qualque cosa més per les
persones que estan encara a l’empresa per a que no vagin a
l’atur? Jo crec que ni hem fet el 2008 el que podíem fer i
l’orientació pressupostària tal com estan destinats el capítol 4,
quasi tot, molt poc, li diré exactament, 8 milions, poca cosa més
de 8 milions d’euros en el subprograma 47, indica clarament
que dels 68 milions d’euros de capítol 4 menys de 8 són els que
estan orientats a les iniciatives en les quals poden participar les
empreses privades.

Crec que aquest és un error de partida. S’han de fer
polítiques d’ocupació, polítiques actives d’ocupació, per a les
persones que estan en atur, però sobretot l’experiència
demostra, en altres països i aquí no se segueixen, que s’ha de fer
política per mantenir vinculades a les empreses les persones que
les empreses puguin aguantar, amb determinades ajudes. No
només estímuls a la contractació, no només estímuls a la
formació sinó que el que deman, amb les meves esmenes i amb
l’esmena a la totalitat, és molt més esforç econòmic i de
polítiques actives per a que les empreses puguin mantenir
l’ocupació. He de fer una crítica clara al Pla E. Un Pla E que
prima agafar persones de l’atur per sobre de l’esforç de les
empreses per mantenir en plantilla aquestes persones. És obvi
que les persones que no van a l’atur són els treballadors, més bé,
encara que hagin de perdre qualque cosa del seu salari, encara
que a les empreses se les hagi d’ajudar a mantenir la Seguretat
Social o qualque altre estímul perquè no els treguin fora. Crec
que aquí no s’ha fet cap esforç, no és que s’hagin fet pocs, cap,
i per a mi aquesta seria, per al 2010, una de les polítiques més
importants que hauria d’assumir el Servei d’Ocupació, la
Conselleria de Treball. Aquesta és, per tant, l’orientació que jo
crec que s’hauria de canviar. Naturalment, hem presentat unes
esmenes perquè hi hagi més recursos, poca cosa més de 10
milions dels quals 1 seria per inserció laboral específica, perquè
hi hagi més convocatòries i més estímuls i més ajudes a la
iniciativa privada. 
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També voldria fer referència al total dels recursos destinats
a treball, a formació, a polítiques d’ocupació, al mercat laboral.
Si ens miram els pressuposts, i ni tan sols els compararé amb els
de l’any passat perquè ni tan sols el mercat laboral és
comparable, bé sí, resulta que l’any passat vàrem tenir
consolidades les dues seccions quasi bé 107 milions d’euros,
que després amb les incorporacions és bastant més, però és
igual, parlarem del que són els projectes. Enguany hi ha 104,6,
però d’aquests 104,6, 4,5 són de la Direcció General de
Comunicació. Una decisió del Govern mala d’entendre perquè
comunicació hi ha d’haver, però no és política laboral i, per què,
doncs, han de comparar i els percentatges els han de fer
incorporant aquesta direcció general? Jo, amb les esmenes, ho
he dit abans, en capítol 2 recoman que amb bona part d’aquests
doblers, donada la situació del mercat laboral, es destinin, es
prioritzin les accions en política laboral i no en comunicació. No
ho explicaré perquè crec que qualsevol entén que la situació ho
exigeix i és innecessari explicar-ho més profundament. Crec
que, a més, encara que se sumin aquests 104,6 milions d’euros
per a polítiques actives amb la situació que hi ha, vull recordar,
vull recordar, no només els aturats sinó que a mi m’agrada
estudiar què passa sobretot amb les persones d’alta a la
Seguretat Social. Tenc aquí una sèrie que va de l’any 1988 al
2009, tots els mesos de l’any. 

M’agrada per exemple comparar la diferència que hi ha de
persones totals a la Seguretat Social en l’estiu en època
estacional, el juliol, i les persones que hi ha des del darrer dia de
gener al darrer dia de novembre perquè el mes de desembre
òbviament té alteracions al mercat laboral i contractes que
distorsionen la visió, però el mes de novembre, no.

Aquesta sèrie me mostra que mai, des de l’any 98 hi havia
hagut manco treballadors d’alta a la Seguretat Social a finals de
novembre respecte de finals de gener, mai, ni tan sols en
qualsevol crisi. L’any 2008 vàrem tenir 9.000 treballadors
manco d’alta a la Seguretat Social i enguany a finals de
novembre n’hem tingut quasi 12.000 manco. Aquesta és una
situació que per a mi és la més preocupant.

Creuen que els 388.000 del darrer dia de novembre, fent
activitat productiva poden mantenir el sector públic?, perquè si
ells no fan activitat productiva, res es pot mantenir
econòmicament, ni medi ambient, ni ocupació, ni dependència,
res. Vostès creuen que el sector públic actual pot ser mantingut
per entorn a 400.000 persones fent feina. Què pot durar aquest
manteniment, per molt que s’endeutin?

Per tant, s’han de refer, s’haurien de refer ja sé que no ho
faran, els pressuposts en el sentit de millorar l’eficiència de la
despesa corrent del sector públic i donar molt més
protagonisme. El defecte principal no és tal vegada a la
Conselleria de Treball ni al servei encara que la gestió s’hauria
de millorar -i ho diré després perquè ja se m’ha acabat el temps-
, crec que està en la política global del Govern. Entenc que el
2008, el 2009 i segur que el 2010 són els anys en què el
necessari és contribuir a preparar que l’activitat, els béns i els
serveis que creen les empreses siguin competitius amb el preu
i competitius amb la qualitat dels productes i no veim que això
s’hagi produït en cap dels sectors. 

Hi ha hagut iniciatives a Turisme que ens han agradat
perquè reduïen la burocràcia, perquè estimulaven la inversió, la
millora i la modernització, perquè promovien la promoció
competitiva respecte de les altres destinacions, però s’ha vist
interrompuda o bé per una picabaralla sobre un camp de golf,
inexplicable, mesos i mesos de paralització, inexplicable també
les mogudes dins el mateix pacte que han fet que s’hagi
interromput per desgràcia un mes rere l’altre l’activitat
d’aquesta conselleria elemental, bàsica, importantíssima a
l’economia de les nostres illes, però és que tampoc no hem vist
que quan hi ha hagut -ho deia a la consellera d’Agricultura fa
unes setmanes- dificultat per colAlocar els productes del sector
primari o transformar els del sector primari, idò, comprem-los
a preu de cost, com a mínim això ajuda a mantenir l’activitat del
sector i aquests béns produïts pel sector primari serien rebuts
amb els braços oberts al Banc d’Aliments o per aquestes
persones necessitades que en tenim cada vegada més a les Illes
Balears.

Allò dels polígons industrials, tots sabem què passa a Inca,
que no tenen sòl industrial perquè està paralitzat al Consell de
Mallorca. A Menorca, al Consell de Menorca projectes del
sector primari o projectes urbanitzables o de desenvolupament
estan també aturats. És a dir, no s’ha fet res per dinamitzar el
que és la iniciativa privada. Els hotels a Formentor, els hotels
aquí, les iniciatives que hi ha de rehabilitació i restauració a la
Platja de Palma, no s’aprofita el temps per preparar-nos per ser
més competitius per poder millorar la nostra economia que és
l’únic camí perquè hi hagi més ocupació.

Tenc algunes coses més a dir, però me les reservaré per al
torn de rèplica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. El Govern obre torn incidental,
Sra. Barceló, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores diputades, entenc
que al Sr. Cristóbal Huguet li encantaria fer un debat aquí a la
totalitat del pressupost, estam a la Conselleria de Treball i
evidentment des de la lleial discrepància i en plena voluntat
d’acord perquè som al Parlament i el debat entorn a les
propostes polítiques sempre és necessari i sempre és agraït per
tal de millorar les propostes que el Govern presenta per a la seva
execució i per tant, ajudar a resoldre els problemes de la gent i
sobretot perquè parlam de treball, parlam d’ocupació i de
formació que és el principal problema dels ciutadans avui en un
context de dura crisi econòmica i amb una gran afectació sobre
el mercat laboral. L’afecte més dur de la crisi, l’atur, que molts
de treballadors i treballadores de la nostra comunitat pateixen.
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Perquè estic convençuda que compartim l’objectiu prioritari
d’aquest pressupost de la Conselleria de Treball i Formació, la
lluita contra l’atur i la incentivació de més i millor ocupació és
per tant obligat encarar aquest debat primer, agraint les esmenes
presentades pels dos grups, pel Partit Popular i pel Grup Mixt.

Vull agrair les aportacions fetes pel Partit Popular perquè
d’acord amb la compareixença parlamentària de presentació de
pressupost pot entendre perfectament que li acceptarem amb
transaccions o directament el 50% de les esmenes parcials que
avui es presenten, a més de valorar de manera molt positiva les
que fins i tot no aprovarem, però que vertaderament tenen
elements d’interès i de reflexió en cadascuna d’elles i per tant
en aquest sentit voldria destacar l’element positiu.

Entorn a l’esmena presentada pel Grup Mixt assenyalar que
encara que no acceptem aquesta esmena, que suposa disminuir
una part d’inversió que en aquest moment és necessari dins
l’any que ve perquè reformam tot el que són les oficines
d’atenció del Servei d’Ocupació, vull assenyalar que hi tenim
personal que plantejam i estan previstos reforços de personal a
l’oficina del Servei d’Ocupació del SOIB a Formentera, que
treballarem a Formentera per primera vegada programes
específics i nous, lligats per exemple a ocupació i joves. En
aquest sentit, potser, segurament la part que hi mancaria seria la
del personal de l’INEM directament, no per part d’aquesta
conselleria que entenem que els serveis han d’arribar a tots els
punts de les illes i amb les millors condicions. 

No li aprovam l’esmena, però tengui ben segur que en
aquest sentit el servei que s’ofereix i que s’oferirà a Formentera
millorarà considerablement.

A partir d’aquí i entorn al que fa referència a les esmenes
tant de totalitat com de globalitat presentades pel Partit Popular,
en aquest sentit valoram positivament les aportacions i
acceptam un gran nombre de les propostes que es presenten,
evidentment i obligatòriament, també he de defensar que
aquests pressuposts que avui presentam per part de la
Conselleria de Treball i Formació responen a les demandes i a
les necessitats dels ciutadans en relació amb les competències
pròpies que aquesta conselleria té.

Per tant, en aquest sentit defensar aquesta esmena a la
totalitat que repetim, fonamentalment i tal vegada l’única
qüestió que s’extreu de discrepància en aquest sentit i en el meu
mode d’entendre-ho és tot el que implica, ben segur, de suport
a l’empresa des de les polítiques de treball més que del que fa
de referència a valoració d’altres programes.

No hem amagat en absolut la baixada dels pressuposts de la
Conselleria de Treball descomptant tot el que és la Direcció
General de Comunicació. És cert que ha baixat un 6,4% en
termes comparatius. En termes comparatius la Direcció General
de Comunicació ja té una rebaixa entorn a un 40%, només en
termes comparatius respecte al seu pressupost de l’any passat.
Vull dir que hi ha un estalvi d’un 40% en aquesta direcció
general. Crec que aquesta reflexió és obligada i alhora, la
comparativa respecte a pressuposts respecte a l’any passat, és
cert hi ha una baixada del 6,4%. 

Un 6,4% emperò que es compensa amb dues qüestions, i així
també ho vam explicar. Bàsicament del programa d’estalvi fet
enguany per part del Govern de la comunitat autònoma, en què
hem començat ja a aplicar polítiques de suport en el que fa
referència a la contractació directa de persones aturades sense
prestacions, i per tant en aquest sentit els pressuposts
consolidats de la conselleria evidentment la seva execució serà
més elevada.

Però jo voldria assenyalar aquesta validesa dels pressuposts
que avui defensam aquí fonamentalment per tres qüestions:
primer, perquè suposen uns pressuposts que donen compliment
a l’acord de concertació amb els agents econòmics i socials
materialitzat tant en el Pla d’ocupació 2009-2011 com en el Pla
de salut, seguretat i ambient laboral de la nostra comunitat
autònoma, per tant compleix els acords de concertació. Són a
més a més uns pressuposts que suposen una execució i una
gestió més compromeses que mai amb la participació dels
agents econòmics i socials per dos motius: per primera vegada,
i a més a més vostès també hi podran participar, perquè existeix
en totes i cadascuna de les mesures plantejades en el Pla
d’ocupació i, per tant, en les mesures que aprovam dins l’àmbit
d’aquest pressupost tot el que serà l’avaluació permanent
mitjançant indicadors d’eficiència de cadascuna de les mesures
i els programes que posam avui damunt la taula. És un esforç
que volem fer evidentment per analitzar de manera permanent
l’eficàcia i l’eficiència de les diferents mesures que posam
damunt la taula tant per ajudar a la inserció laboral com en tot
el que fa referència a suport a les empreses, com tot el que fa
referència, evidentment, de millora de l’ocupabilitat dels
ciutadans de la nostra comunitat.

Però no només per aquest element d’avaluació participada,
sinó també perquè suposen evidentment un compromís de
passar més responsabilitats, la Direcció General de Formació
queda suprimida d’acord amb l’esmena que a més a més vostès
presenten, i més responsabilitats i més competències des del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears d’una manera, per tant,
de gestionar més participada i entenent d’una vegada per totes
que la formació professional per a l’ocupació és un concepte
d’estratègia política que s’ha d’entendre i s’ha de gestionar
d’una manera global, per millorar evidentment l’ocupabilitat
tant de les persones aturades com la millor competitivitat de les
persones ocupades a les nostres empreses.

I en tercer lloc també voldria assenyalar que aquests
pressuposts, malgrat aquesta rebaixa, suposen donar contingut
i materialitzar dos objectius bàsics que també estic convençuda
que compartim. El primer és la lluita contra la conjuntura que
vivim, de donar resposta a les persones aturades, amb mesures
de suport directe tant als treballadors com a les empreses; i
també, evidentment, donen lloc aquests pressuposts a un canvi
estratègic en el que fa referència a canvi de model, que no
significa altra cosa que la permanent aposta pels sectors
estratègics de la nostra comunitat que són capaços de crear
ocupació, i evidentment per la formació com per resoldre
instruments de canvi d’oportunitat.
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Per fer front a aquests objectius establerts assenyalam que
les polítiques actives d’ocupació s’incrementen malgrat tot açò,
i s’incrementen els recursos econòmics destinats
fonamentalment a programes que tenen una incidència directa,
primer, en la lluita contra l’atur, tant evidentment amb la
contractació directa de persones aturades sense prestacions, crec
que aquest és un element clau i que evidentment no ha posat en
qüestió el Partit Popular, cosa que li agraesc, sigui a través dels
ajuntaments, sigui a través d’empreses públiques, sigui a través
de la formació en alternança per als nostres joves. Duplicam bon
i bé tant els recursos econòmics com duplicam l’efecte sobre les
persones que podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes.

Els incentius de la contractació estable per a les empreses
també s’incrementen en aquests pressuposts, s’incrementen i és
una manera, és de les maneres que té aquesta conselleria
d’incidir en l’ajuda a les empreses, tant pel que fa referència als
incentius a la contractació estable com al suport als autònoms,
que creix també en aquests pressuposts inicialment en un 7%,
també ja tenim la confirmació que l’any que ve repetirem el
programa de suport a les dones autònomes, per tant aquest
increment serà superior, i en aquest sentit aquestes dues línies
d’ajudes de suport a les empreses les dues creixen. Però a més
a més n’hi ha de noves: la formació contra contractació és una
manera també d’ajudar les empreses a trobar les persones
preparades que necessiten per al seu creixement i per millorar
la seva competitivitat. I també creix el suport a la inserció de
persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social. 

Són programes que entenem perfectament que malgrat la
situació de crisi i de rebaixes pressupostàries, aquests programes
no poden baixar sinó al contrari, s’han d’anar incrementant. Per
tant en aquest sentit suport a les empreses, evidentment, des de
tots els àmbits de la comunitat autònoma, és necessari establir
aquesta política, perquè evidentment són les empreses
fonamentalment que creen ocupació, n’estam totalment
convençuts, però la responsabilitat de la Conselleria de Treball
i Formació fonamentalment passa per donar resposta tant a les
persones aturades, trobar una opció de feina, o com a mínim
ajudar que aquestes persones aturades tenguin una opció a
l’hora també de formar-se, de donar oportunitats a la gent que
té una problemàtica i, a més, donar suport a les empreses per
millorar tot el seu capital humà, i aquests pressuposts hi
responen entenem d’una manera molt clara.

El suport a les empreses, com més el podríem estructurar?
Jo estic oberta totalment a anar analitzant si vertaderament per
exemple aquesta experiència que començam per primera vegada
de formació en alternança, que enguany farem per primera
vegada per a joves fins a 29 anys que no tenen la més mínima
formació, que no tenen res, que van ser expulsats del sistema
educatiu a un moment determinat i que en aquest moment no
tenen ni feina ni tindran oportunitats en el futur de tenir feina,
a aquesta gent li donam l’oportunitat de tenir un contracte a
través en aquest cas dels municipis i dels consells majors de
20.000 habitants, i alhora de fer una formació reglada, que
treguin l’ESO, d’anar canviant i de donar respostes que siguin
més estructurals. Aquest programa que començam, repetim, per
primera vegada com a experiència pilot, nosaltres estam
disposats a plantejar-lo a través de les empreses, i estam
convençuts que les empreses també poden estar interessades en
tot el que implica de donar-los més protagonisme i més
participació en la integració laboral dels nostres joves. 

Estam totalment oberts. En aquest sentit, així i tot repetim,
els suports als incentius a les empreses hi són, els suports a
autònoms hi són, empreses d’inserció de discapacitats i en risc
d’exclusió social hi són, totes aquestes partides d’incrementen,
s’incrementa la formació per a persones desocupades en un
15%, i s’incrementen sobretot les ajudes a la gent que avui més
ho necessita complementant les polítiques de l’Estat: les
persones que estan aturades i no tenen cap tipus de prestació, i
aquí fonamentalment la responsabilitat d’aquesta conselleria.

Evidentment per reactivar l’economia són necessaris tots els
esforços de totes les institucions, totes; ser àgils amb els tràmits
a tots els nivells, ser clars en tot el que implica de
desenvolupament a cadascun dels indrets; implica a més a més
la necessitat que vertaderament els diferents àmbits d’indústria,
d’agricultura, de turisme, d’establir les mesures de donar suport
al sector empresarial d’I+D+I, és cert, és una política molt més
estratègica. Des de Treball jo estic convençuda que intentam
complir, i repetim, cap de les seves propostes queda fora de ser
contemplada en aquests pressuposts. Que podem incidir més en
alguns àmbits com aquesta inserció laboral de joves a empreses?
Perfectament estam disposats a parlar-ne. La resta, repetim,
creim que complim amb les esmenes que vostès avui ens
proposen i per tant en aquest sentit li torn agrair totes les seves
aportacions, tant de les que aprovam com de les que no aprovam
directament emperò que mantenen, i li vull assenyalar tot el
reconeixement d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vull agrair-
li les paraules, que no faig com a mèrit personal sinó una
obligació que tenim tots els diputats i les diputades, i en el
nostre grup ens ho prenem molt seriosament perquè, repetesc,
les persones que estan en atur i les dificultats de les empreses
per mantenir les persones a les seves plantilles ens exigeixen
més que qualsevol altra cosa en aquestes circumstàncies el
nostre esforç i les nostres aportacions.

Indicadors d’eficiència. Miri, està molt bé, és a dir, jo no li
he tret res ni dels aturats amb prestacions ni amb subsidis ni
sense cap qüestió; m’agradaria perquè ja es presentà i es va
aprovar..., no, me la van denegar, respecte dels fixos
discontinus, que no només estan al conveni d’hostaleria o de
turisme sinó que n’hi ha d’altres de calçat, fusteria, etc., que es
poden trobar en les mateixes condicions, sense prestacions, però
pel fet que el decret de l’Administració central els exclou
directament, un error colossal, que nosaltres hem defensat i
continuam defensant però que ningú a Madrid no els ha posat en
el lloc per fer-los veure que aquests treballadors han de tenir
exactament els mateixos drets que els altres, el seu contracte és
igual que qualsevol altre contracte. No li ho retrec però sí que
li ho dic ara.



3766 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 4 / 16 de desembre del 2009 

 

I vostè ho ha endevinat molt bé: la discrepància en aquest
moment està en el fet que no es dóna, al nostre entendre, al meu
entendre, des del Govern la importància que té que l’empresa
privada pugui mantenir el nivell d’ocupació que ara té. El
problema és que si haguessin pres mesures d’aquestes el 2007,
en el pressupost per al 2008 i per al 2009, estaríem millor, no
haguera anat tanta gent a l’atur i per tant no tindríem tantes
obligacions.

Li vull fer dues referències del perquè dic açò. Miri, els
estudis de l’Observatori del Ministeri de Treball, de l’INEM o
del servei públic estatal d’ocupació, expliquen a nivell estatal,
i aquí és un reflex, que les solAlicituds, les 20 solAlicituds per
tenir feina de les persones que estan a l’atur són, els primers,
personal de neteja o netejadors, 275.000; empleats
administratius en general, 260.000; dependents de comerç,
241.000; peons de la indústria, 223.000; paleta, 175.000; peons
de construcció, 169.000; cambrers, 92.000; els altres ja estan al
voltant dels 50.000. És a dir, la gent que està a l’atur d’una
manera massiva són persones amb dificultats de qualificació.
Per tant els esforços de formació i aquestes iniciatives, que açò
és una cosa molt antiga, els contractes, l’estímul a la formació
amb compromís de contractació, açò és antic, és una política
antiga des de l’INEM, no tenen molt d’èxit perquè el personal
al qual va bé açò és molt limitat. Jo crec en la política, insistesc,
d’intentar que les empreses puguin mantenir els seus
treballadors, que és la política que crec que falta a nivell
nacional i aquí, i hi ha l’exemple que tothom ha sentit nomenar
darrerament, alemany, on es pot compatibilitzar una part de
treball reduint un sou, fent..., etc. Jo crec que les polítiques han
d’anar per aquí.

Miri, a les empreses, se’ls han de pagar els deutes, el que
tenen pendent de cobrar de les administracions. Una. Dues,
noves línies per al manteniment d’aquest..., és a dir, noves línies
de convocatòries per estimular que puguin mantenir. Que hi ha
d’haver un informe del representant sindical?, qui sigui; és a dir,
els pactes amb els secretaris generals?, perfecte, però, escolti,
que participin molt més activitats els representants sindicals
dins les empreses a poder anar a un òrgan que no sigui oficial
sinó un òrgan també tripartit i on es s’avaluï poder disposar
d’unes línies d’ajudes per al manteniment de l’ocupació. Crec
que açò hi falta.

I preparar millor el futur. Jo li dic que no és..., és a dir, la
conselleria encara que tengués molts de doblers per a tots els
aturats i els pogués donar una subvenció, no aclarim el futur. El
futur, l’ocupació, el rendiment passen perquè els béns i serveis
de les nostres empreses siguin acceptats, requerits i
competitivament millor que els de la nostra competència. Les
infraestructures i els equipaments estan aturats, la tramitació
administrativa cada vegada és pitjor, més llarga, estan adormits
molts de projectes, i cada vegada, també passa, s’incrementa la
desconfiança per invertir. Cada vegada jo crec, i no ho sé, açò,
és una sensació..., els hotelers són més reticents a invertir per
modernitzar, per què?, perquè no ho veuen clar. Jo crec que
aquest és el problema important de la imatge d’aquesta
comunitat, la imatge del sector públic. Han de fer un esforç molt
més ampli, han de ser molt més responsables perquè els
expedients tardin molt menys a sortir, siguin més transparents
i sigui més àgil poder injectar activitat econòmica, preparar-se
en equipaments, en infraestructures, etc.

Vull fer una pinzellada, si em permet, presidenta, de la
construcció. Miri, hi ha un estudi, el darrer que ha sortit és del
BBV, és del segon semestre del 2009 sobre la situació
immobiliària, faré només una referència, ho llegiré. “El peso de
los ocupados de la construcción con estudios secundarios de
segunda etapa y universitarios creció 4,8 puntos porcentuales
desde finales de 2007 hasta alcalzar 40,8% en el tercer
trimestre de 2009, frente al incremento de 1,2 puntos
porcentuales en el resto de la economía”. Vostè sap que la
construcció, aquí dintre hem sentit coses molt dures contra la
construcció i contra el govern anterior. Escolti, la construcció no
només té residencial, que potser és el que es va passar i el que
encara necessita ajustar-se més en preus, etc. Rehabilitació, no
residencial, i obra civil, n’hi ha d’haver sempre, i en aquestes
èpoques més que mai, més que mai. Aquesta cambra va sentir
de la seva antecessora que els aturats de la construcció anirien
a turisme, açò era la percepció del Govern quan va començar la
legislatura, infamar la construcció. Jo crec que nosaltres no hem
de venir aquí a defensar sectors, el que sí hem de recordar i estic
segur que vostè ho comparteix, les possibilitats que hi ha en
aquest segment de mantenir activitat i no necessàriament
residencial.

Els equipaments, les infraestructures i preparar-nos per al
futur, juntament amb el suport perquè les empreses, com a
mínim ara, no es desfacin, no s’hagin de menester desfer dels
seus treballadors, juntament amb els polítiques per als aturats i
per a les persones amb dificultats crec que és el futur del 2010,
i per açò jo li agraesc la part de les esmenes que en definitiva...,
i lament, perquè n’hi ha un parell... Per exemple, és el darrer
exemple, Sra. Presidenta, la Direcció General de Planificació
maneja no sé si arriba a 1 milió d’euros; té dos directors
generals, el director i la directora de l’Observatori. Nosaltres
teníem una directora a l’Observatori, però depenia orgànicament
d’un director general d’una altra àrea. Escolti, quan hagin
incorporat la Direcció General de Formació al SOIB, només de
projecte són més de 77 milions un director general; l’eficiència,
no en parlaré avui aquí, però sí que li faré, tant d’aquí, del
SOIB, com de la Direcció General de Salut, que és on tenc més
dificultats per comprendre determinades coses, sí que li faré
preguntes i demanaré compareixences en comissió, bé, idò, que
una direcció general, un servei, una secció que té més de 77
milions d’euros tengui un únic director general i, a Planificació,
hi hagi dos directors generals, aquesta esmena, que no l’aprovin
i posin un director adjunt o un sotsdirector per a formació en el
SOIB, no ho entén ningú, ni en el sector públic ni el sector
privat.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Barceló té la paraula.

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

Bé, jo també evidentment li he d’agrair aquesta intervenció
que ha fet. Jo crec que queden clares d’entrada dues coses, la
primera el nivell d’acord amb les polítiques de la Conselleria de
Treball; cap actuació nova, pròpia de la Conselleria de Treball,
no es planteja, i per tant en aquest sentit repetim, creim que és
important a més a més pel que fa referència al moment
econòmic que vivim agrair-li les esmenes presentades i el suport
a la política del Govern en matèria de treball i de formació.

A partir d’aquí i des d’aquest acord en la política de treball
i de formació que, repetesc, és un element important enmig de
totes les discrepància que sempre, les lleials discrepàncies i les
lògiques discrepàncies en tot allò que són polítiques i projectes
polítics, la veritat és que agraesc i em satisfà que tinguem aquest
alt nivell d’acord, evidentment per ajudar a les empreses a
pagament de deute, manteniment d’inversions, inversions
estatals que s’han incrementat d’una manera molt gran. Són
qüestions que el Govern té clar els seus compromisos en aquest
respecte. Per tant, en aquest sentit reiterar aquest compromís
permanent del Govern de ser molt més àgil en allò que fa
referència als pagaments, de mantenir els nivells d’inversió, fins
i tot en èpoques de crisi, perquè com molt bé ha dit vostè,
precisament en aquest moment de crisi és quan més obra
pública hem de fer, com més hem d’invertir i hem d’executar
inversions. Per tant, en aquest sentit els esforços propis i els
esforços d’un estat que per primera vegada, des de fa molts
d’anys, ha incrementat i és conscient de la millora i les
necessitats de les inversions públiques a la nostra comunitat
autònoma.

Per tant, en aquest sentit hi ha total acord, no només acord,
sinó que aquest govern executa aquestes polítiques d’una
manera molt clara. Per tant, voldria assenyalar que en aquest
sector i sobretot el sector de la construcció, que evidentment
s’havia de redimensionar, i aquest és el concepte, redimensionar
lligat a la necessitat d’obra pública, perquè el sector de la
construcció, no ens enganem, construeix escoles, habitatges de
protecció pública, carreteres i tantes i tantes coses que
evidentment necessitam obligatòriament invertir. Per tant, en
aquest sentit tot el que implica, i açò també és necessari i no són
retrets, però que obligatòriament havíem de reconduir perquè
també l’excés en obra pública, en moments de creixement
econòmic molt gran, també s’havien fet. I aquest és l’element de
distorsió que tenim. Aquesta comunitat autònoma havia crescut
molt, però havia crescut molt a partir del que feia referència a
capital humà, a incentivar aquest component de mà d’obra poc
qualificada, que vostè mateix ha assenyalat, en allò que
referència al creixement del PIB. Mentre la competitivitat a la
nostra economia anava per avall. Aquest és el canvi obligat, on
cadascú ha de redefinir el que implica el seu paper. Per tant,
ajustament en el sector de la construcció i prou, simplement açò.

Ara, què feim amb aquestes persones aturades? Nosaltres
hem intentat per primera vegada, ho assenyal així, tal vegada
perquè ara és possible i abans no ho era, però donar el contingut
i el valor a la formació professional per a l’ocupació que es
mereix. Donar ocupació a les persones tant aturades com les que
les empreses necessiten i que no troben. En aquest moment
trobar persones formades en noves tecnologies no les tenim, no
les tenim, totes vénen de fora. Aquí no tenim personal qualificat
en aquest sentit. Però no rall de coses tan complicades, de
mecànica, de tot que fa referència a elements de fred i calor o
simplement cuiners. Hi ha molts d’espais per créixer en el que
fa referència a ocupabilitat de la nostra gent. I aquest era un
repte que tenia aquesta comunitat autònoma, que veia que tenia
un alt nivell de fracàs escolar i allà on la formació per
l’ocupació tampoc no tenia el més mínim incentiu. Aquest
suposa el vertader canvi de model, de futur que volem. I amb
això també coincidim i per açò la formació que s’incrementa -
repetesc- un 15%, és un esforç important, però alhora
s’incrementa en allò que fa referència, crec jo, a la qualitat, els
continguts, la seva diversificació, aquest reconeixement social
que feim a la formació i donar resposta a les necessitats de les
empreses que necessiten persones qualificades. Aquest trànsit
sabem que no serà ràpid, que és lent, però l’hem de construir i
com més prest el comencem a construir millor.

En aquest canvi hi juga un paper fonamental evidentment el
SOIB, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, és un element
clau i també hi juga la planificació estratègica i la feina
compartida d’ambdós. Per açò ben segur poder-li explicar que
si l’àmbit de la Direcció General de Planificació Estratègica és
precisament no només donar contingut a aquesta avaluació
permanent de les actuacions que la conselleria preveu.  Per tant,
aquest anàlisi permanent d’on són aquests jaciments d’ocupació,
com podem fer la intermediació del SOIB molt més eficient,
açò necessita d’una planificació estratègica important. I a més
a més, perquè també posam en marxa qüestions i projectes nous.
Els centres nacionals de referència són un element clau, jo crec
que són importants i també s’han treballat i s’han aconseguit a
través d’aquesta direcció general. Per tant, hi ha àmbit i
oportunitats obligatòriament per dissenyar el futur que volem,
tenim molt clar allà on volem anar, de donar opcions a les
persones perquè tenguin una millor ocupabilitat. I açò va en
benefici, n’estam convençuts, de la competitivitat de les nostres
empreses. I a partir d’aquí evidentment un SOIB que entengui
la formació com una eina estratègica i, sobretot, allò que fa
referència a unes polítiques més obligatòriament, avui no hem
tingut temps de parlar-ne, d’intermediació molt més potents. I
donar resposta a les empreses obligatòriament. Aquesta és la
màxima de la conselleria en formació i en ocupació, què
necessiten i com els podem ajudar. 

I cregui’m que aquesta preocupació que vostè planteja a
través de les esmenes és perfectament tinguda en compte per
part d’aquesta conselleria, tant pel que fa referència al disseny
de les ajudes dels incentius, a tot allò que són els continguts per
a autònoms, o tot el que fa referència a la formació. Si bé és cert
que la formació contra contractació és un element antic, però bé,
si no l’ incentivam, no el treurem. I vertaderament aquí en
aquesta comunitat autònoma, malgrat que aquesta fórmula
existís, què ens trobàvem?, que la gent no contractava aquí
moltes vegades, contractava fora a les persones qualificades.
Hem de reconduir tot açò.
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Per tant, creim que el disseny i la feina de la conselleria està
definida, és difícil, vivim uns moments molt difícils en matèria
laboral, en som conscients, i en aquest sentit aquests dos
objectius, donar resposta a la conjuntura difícil de les persones
aturades i construir aquest futur que volem, on al nostre
creixement hi hagi un component més de capital humà, un punt
més. Per tant, que les persones tenguin una opció a una millor
feina i que les empreses tenguin una opció a una millor
competitivitat. 

Aquest és el compromís d’aquests pressuposts d’aquesta
conselleria. Evidentment repetim, jo crec que totes les propostes
que avui el Partit Popular ha presentat com a esmenes a aquesta
conselleria, crec que vertaderament les puc assenyalar que
malgrat siguin només un 50% les que aprovam, podríem dir que
en el seu esperit gairebé les recollim totes.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam als torns en contra i primer de
tot el Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, nosaltres per un moment hem tingut la sensació que
més que un debat de pressuposts, vostè estava plantejant una
interpelAlació, o fins i tot era una mena de debat de política
general, sobretot en una part del seu discurs, després quan ha
explicat les esmenes ha entrat més en matèria. 

Jo em centraré en el debat de pressuposts. I el que li voldria
dir és que jo tinc la sensació que vostè en algun moment arriba
a plantejar com si un pressupost pogués arribar a ser capaç de
solucionar una crisi. I jo crec que ni aquest pressupost pot, ni
cap pressupost de cap comunitat autònoma, independentment de
qui governi. Jo crec que vostè demana massa a un pressupost i
prova d’això és que després a les esmenes que ha fet, en realitat
acaben quasi donant suport a la línia que està duent a terme la
conselleria i aquest govern. Aquesta és la nostra percepció.

Bé, centrant-nos per tant, en el debat de pressuposts,
nosaltres sí que donarem suport als comptes d’aquesta
conselleria i ho feim conscients, i ho estam repetint des d’ahir,
que estam en un escenari difícil, un escenari de contenció, un
escenari d’austeritat, un escenari que hem dit quasi
d’emergència i d’excepcionalitat pressupostària. Quins són els
arguments pels quals votarem en contra de la seva esmena a la
totalitat? Miri, aquest pressupost serà simplement una eina,
nosaltres pensam que una bona eina, per palAliar els efectes de
la crisi, per palAliar, simplement. Una eina que ha d’estar
complementada amb les conseqüències que tindrà el
manteniment i la creació d’ocupació mitjançant la inversió
pública de les diferents conselleries d’aquest Govern. Sovint ho
hem dit, la lluita contra l’atur, la lluita per l’ocupació té un
caràcter transversal en les actuacions d’aquest govern i després
això necessàriament ha d’anar acompanyat de la iniciativa
privada. Sense aquests elements és impossible sortir d’una crisi

i tot i així sabem que serà molt complicat. La feina que fa el
pressupost, la feina que fa el Govern mitjançant la inversió
pública crec que està assegurada.

Un segon argument des d’un punt de vista tècnic
d’elaboració pressupostària, també vostè ho ha reconegut, és
que efectivament hi ha una important baixada en la despesa
corrent, més del doble del que baixa el pressupost de la
conselleria. I, a més, hi ha un procés de reorganització interna,
amb la supressió de la Direcció General de Formació i
Ocupació, que el que pretén és optimitzar els recursos.

Un tercer element en què estam d’acord, i així ho hem
expressat ja altres vegades, és que valoram molt positivament
l’esforç organitzatiu, competencial i pressupostari que
converteix el SOIB en la peça bàsica d’aquesta conselleria. I a
més l’objectiu que es planteja jo crec que és clar i adient:
potenciar polítiques actives d’ocupació, intermediació i una
aposta decidida per la formació, i tot això gestionat d’una
manera conjunta des del Servei d’Ocupació.

Un quart element és que s’assegura la continuïtat de les
polítiques de salut laboral. Per cert, polítiques que han tengut
molt bons resultats des del començament de la legislatura, de fet
crear l’Institut Balear de Salut Laboral a nosaltres ens sembla
també una bona aposta, que a més no un reflex pressupostari en
el sentit de gravar el pressupost de la conselleria. Així mateix la
intensificació de la Direcció General de Responsabilitat Social
Corporativa ens sembla molt adient.

Abans de passar a les esmenes parcials, hauríem d’afegir
que nosaltres també compartim aquesta idea de què el
pressupost dóna resposta a aquest intent de palAliar la crisi, però
a més ho fa de manera indestriable del que és el Pla d’ocupació.
És a dir, realment es fa un esforç per part del Govern,
acompanyat d’una política que està concertada amb agents
socials i econòmics, i això ens sembla un encert.

I passam ràpidament a les esmenes parcials, anunciam el vot
negatiu a l’esmena d’AIPF, perquè planteja efectivament un
ampliació de personal, a costa de la inversió i pensam que no és
el moment. Votarem negativament les esmenes 14824, 14825,
14831, 14834, 14836, 14837, 14838 i 14839 per diferents
motius. 
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Una bona part, aquelles que pretenen assignar fons de
capítol 4 de les seccions 19 i 76, fer (...) de les taxes mitjanes
d’ocupació ens sembla que no és un bon criteri. Nosaltres
pensam que tal i com estan, hi ha assegurat un repartiment
adequat dels fons i en funció de les necessitats. Per tant, no ens
sembla adequat canviar la raó d’aquestes ajudes.

La resta d’esmenes que votam negativament, les votam
negativament perquè pensam que van en contra de la política
que està dissenyada des de la conselleria. Són aquelles que fan
referència sobretot a recursos humans. 

Votarem a favor de les esmenes 14827, 14828, 14829 i
14830 perquè totes van en la línia que hem defensat fa un
moment, que efectivament el SOIB ha de tenir un major
protagonisme. I en aquests casos que vostè planteja mitjançant
l’assumpció de la gestió de la formació.

I després estam a favor de votar les esmenes 14826, 14832,
14833 i 14835 si accepta una sèrie de transaccions que no li
plantejaré jo, sinó que ho farà la portaveu del Grup Socialista.
Nosaltres li demanam que accepti aquestes transaccions perquè
entenem que van també en la línia d’allò que són els objectius
de la conselleria i amb els quals vostè sembla que hi coincideix.

Simplement això. Demanar-li que consideri aquestes
transaccions. I li torn a dir el que li deia al principi, Sr. Huguet,
jo penso que malgrat el seu discurs, es pot percebre un alt grau
de coincidència en la línia d’actuació d’aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré amb l’esmena a la totalitat que ha presentat el
portaveu del Partit Popular. Jo crec que és difícil parlar de les
esmenes a la totalitat en un debat on s’ha constatat un grau de
coincidència tan important. En qualsevol cas l’esmena hi és, i
haurem d’argumentar per què nosaltres la votam en contra.

En primer lloc es fa referència com argument per una
esmena a la totalitat, que hi ha un descens important de les
quantitats que es destinen tant al SOIB com a la mateixa
conselleria. Nosaltres en aquest respecte pensam que el que hem
de destacar en aquest cas i el que hem de valorar és que en una
situació global de pressuposts de la comunitat autònoma que
baixen, els pressuposts de Treball baixen comparativament poc,
i això dóna la mesura d’un esforç del Govern quant a polítiques
d’ocupació i les polítiques d’impuls a l’ocupació. En aquest
sentit pensam que aquests pressuposts són adequats a aquella
quantitat que es destina a aquestes polítiques.

Un altre dels arguments que ha fet servir el portaveu del
Partit Popular és que hi ha poques polítiques adreçades a les
ajudes a les empreses privades perquè puguin mantenir les
contractacions. De totes maneres d’aquest argument el que ens
crida l’atenció és que s’utilitzi per fonamentar l’esmena a la
totalitat i després la trobem poc reflectida, o tímidament
traduïda a les esmenes parcials. En qualsevol cas nosaltres
donam suport a la línia que ha seguit la mateixa conselleria i
que ja ha exposat la consellera. De fet, d’una banda ajudar a les
empreses, tal com s’ha explicat, es fan i es mantenen i és una
línia important de feina a la conselleria. I d’una altra banda que
es facin actuacions de contractació directa de persones,
especialment de persones que se troben en una situació difícil
per la qual l’administració té unes possibilitats especials
d’oferir-los ajuda.

Pel que fa a allò que ha fet referència el portaveu sobre la
Direcció General de Comunicació. En aquest cas també el que
valoraríem és el descens molt important que hi ha hagut en
aquesta direcció general, la qual cosa també dóna la mesura de
l’esforç que ha fet el Govern d’austeritat i de contenció en àrees
que en un moment determinat es poden considerar no
prioritàries o no tan prioritàries. Però també és veritat que el
Govern ha de tenir una política de comunicació.

Després el portaveu del Partit Popular, sobretot en el segon
torn d’intervenció, ja ha introduït unes altres consideracions
sobre la poca agilitat de l’administració, sobre la lentitud o
dificultat de les tramitacions. Són coses amb què podem
coincidir en part, sobre les quals el Govern hi ha fet coses, però
que ens durien molt enfora del debat d’aquestes esmenes.

Sí que voldria fer les meves pròpies consideracions sobre
allò que ha dit respecte del paper principal que ha de tenir la
construcció a l’hora de generar feina. Constatar que la
construcció ha estat un motor principal de l’ocupació en aquest
país és poca cosa més que dir una obvietat, però també és veritat
que la sobredimensió i aquest paper tan protagonista a l’hora de
crear feina també té les seves disfuncions; i si bé és veritat que
la construcció té un paper indispensable a l’hora de fer obra
pública, a l’hora de fer habitatge, nosaltres pensam que en una
especial èmfasi en la rehabilitació, a l’hora de fer equipaments,
també pensam que hi ha un altre imperatiu, que és el
d’harmonitzar-ho amb la protecció del territori i un altre
imperatiu que seria explotar altres nínxols d’ocupació
importants com són l’atenció a les persones, atenció al medi
ambient, les noves tecnologies i una mica tot allò que de
vegades en deim el canvi de model, aquest potenciar nous
sectors front els clàssics motors nostres d’ocupació, han de tenir
un paper protagonista.

Passant a les esmenes parcials, faré referència a algunes, a
les que tengui temps. N’hi ha algunes, n’hi ha dues, que allò que
proposen és assignar tots els fons a capítol 4, tant a la secció 19
de la conselleria com al del SOIB, proporcionalment a cada una
de les illes d’acord amb unes taxes mitjanes d’ocupació i
desocupació.

Tal com ja li ha explicat una portaveu anterior, entenem que
no és la fórmula adequada en la mesura que no totes les
subvencions van només a persones ocupades o desocupades,
que no totes les subvencions van rígidament vinculades només
a una illa i en qualsevol cas, que cada subvenció s’atorga segons
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la necessitat i estam segurs que la conselleria ja farà prou
esment que hi hagi una distribució prou territorialitzada i prou
equilibrada per illes.

Respecte de la proposta d’increment de dotació al TAMIB,
és veritat que es fa difícil mantenir la mateixa quantitat de l’any
passat en una situació en què és molt previsible que el TAMIB
tengui més activitat, tengui més actuacions i tengui més
necessitats, però pensam que són uns pressuposts de contenció,
pensam que durant l’exercici pressupostari es veuran les
necessitats i les possibilitats d’augmentar la dotació. En aquest
cas, el que faríem és una transacció per oferir l’augment
pressupostari pel TAMIB que el Partit Popular proposa amb un
augment més modest.

Després hi ha tota un sèrie d’esmenes que són aquelles en
què s’ha constatat en les intervencions anteriors una
coincidència bàsica entre el partit que presenta les esmenes i el
Govern i els grups que li donen suport, que és aquesta idea de
transferir tota una sèrie de competències, de recursos, de
funcions, de doblers també des de l’actual direcció general
d’Ocupació i Formació cap al SOIB de manera que el SOIB
esdevengui -tal com s’ha dit moltes vegades i tal com és el
propòsit conegut i exposat d’aquesta conselleria- el vertader
centre de les polítiques d’ocupació i formació que es fan des del
Govern.

En aquest sentit, crec que el detall de quines esmenes
s’accepten i a quines es proposen transaccions li farà la portaveu
següent, la portaveu del Partit Socialista, però sí que voldria
destacar que acceptarem esmenes molt importants. Vull
esmentar la 14828 i la 14827 perquè proposen ni més ni menys
que transferir 5 milions d’euros i 6,4 milions d’euros des d’allò
que actualment és la Direcció General d’Ocupació i Formació
cap al SOIB. També amb un transacció, no amb una acceptació
tal com ve, però amb una transacció que esperam que el Partit
Popular accepti, acceptam la proposta perquè veim lògica amb
aquest traspàs de funcions que l’actual direcció general de
Formació i Ocupació desaparegui a causa que la majoria de les
seves funcions són transferides al SOIB. 

Deixi’m que digui de passada que són diverses les vegades
que en aquesta cambra el Partit Popular ha dit que en aquest
govern ha de desaparèixer tal o tal altra direcció general, crec
que amb aquesta actitud demostram que quan realment hi ha
una direcció general o una instància, la que sigui, que esdevé
supèrflua, que esdevé innecessària per una reestructuració de les
funcions no hi ha inconvenient que desaparegui. 

En altres de les esmenes que van en aquesta línia de traspàs
cap al SOIB es faran transaccions que afecten les quantitats
exactes, a les altes, a les baixes, a reajustar una mica la proposta
que ve del Partit Popular. 

En qualsevol cas i per acabar ens hem de felicitar tots perquè
aquesta ha estat -crec- i serà de tot el pressupost la secció en què
assolirem un grau més elevat de coincidència i de consens, en
un tema tan sensible com aquest i en la situació tan difícil que
vivim actualment sempre és una bona notícia.

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. Ens trobam avui debatent un any
més el pressupost d’aquesta conselleria de Treball i Formació
i un any hem sentit les explicacions de la consellera en què
exposava el projecte polític i a l’hora manifestava la
preocupació, preocupació compartida pel nostre grup i
segurament per tots els grups d’aquesta cambra per tantes
persones que estan en atur com a conseqüència de la crisi
econòmica en què estam immersos des de fa ja massa temps,
preocupació que, l’any passat en parlàvem i enguany ho ha
repetit la consellera, té com un dels sectors més afectats la gent
jove que s’havia incorporat prematurament al treball sense
formació adequada i ara són els que més difícil ho tenen per
sortir-ne.

El meu grup, Sra. Consellera, li dóna tot el suport que
mereix la seva línia d’actuació amb polítiques actives
d’ocupació, de concertació i de colAlaboració permanent amb els
municipis i altres administracions i molt especialment amb la
seva ferma aposta en formació -formació catalogada, certificada
i lligada a ocupació tal com ens ha explicat tant avui com en les
seves freqüents compareixences. 

Pel que fa al pressupost que avui ens ocupa, és una de les
eines bàsiques per fer política, ha de ser una eina eficaç, cal que
s’adapti a la situació i pel que fa al 2010 reconeixem que s’ha
fet un esforç de contenció. La funció bàsica del pressupost
d’aquesta conselleria, ho tenim molt clar, és lluitar contra l’atur
en colAlaboració i transversalitat tant amb la resta del Govern i
altres administracions com també amb el sector empresarial.

Conselleria i SOIB tindran l’any 2010 un pressupost total de
104.600.000 euros front als quasi 107 milions de l’any 2009 o
als 99 milions i mig de l’any 2008, s’ha hagut de reduir tot i
assumir més responsabilitats, això és una realitat. És un esforç
de realisme ajustat a la situació, però el meu està segur que
l’austeritat imposada pel moment en què vivim -i que cap
família de les nostres illes deixarà d’entendre- quedarà
compensada amb l’eficàcia que serà capaç de demostrar aquest
govern.

Veim que el PP ha presentat esmenes a la totalitat i hem
sentit el portaveu defensar-les en el sentit que el pressupost no
és coherent, no sé quines paraules ha utilitzat, o adequat a la
situació, idò miri, en el Grup Socialista pensam que aquest
pressupost és d’allò més coherent perquè precisament en
èpoques difícils és quan es demostra la capacitat d’enfocar el
futur i en aquest cas amb austeritat compensada amb una
contundent eficàcia, que és el que demanem i esperem de la
conselleria. Aquest govern mostra la seva coherència, la seva
preocupació per la difícil situació per la qual passa molta gent
i encara afegiré la seva valentia arriscant-se a un endeutament
que no seria tolerable en altres circumstàncies. 
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Entenem les esmenes que presenta el principal partit de
l’oposició, projectes polítics diferents impliquen pressuposts
diferents. Ja els ho he dit, nosaltres no ho compartim, en
conseqüència votarem en contra de les dues esmenes a la
totalitat. Sí que els voldria fer una reflexió i és que treball i
formació no haurien de ser objecte de controvèrsia. Els
ciutadans que ens observen amb atenció ni ho entendrien ni ho
acceptarien.

M’ha cridat l’atenció la crítica que no compartim ni entenem
del portaveu del Partit Popular al Pla E. Els milers de llocs de
feina que hem creat, l’activitat que ha permès mantenir tantes i
tantes empreses auxiliars, ho valoram i segur que els
treballadors també. No traiem importància a les millores que el
Pla E ha permès fer en infraestructures municipals i en
actuacions d’allò que anomenam fer ciutat. Estic segura que els
alcaldes del seu mateix partit no deuen compartir la seva crítica.

Un altre comentari que voldria fer a la intervenció del
portaveu del Partit Popular: ningú no menysprea el sector de la
construcció. Allò que segurament ha sentit dir en aquesta
cambra és que la bombolla immobiliària del passat sumada a
molta obra pública va ser un dels motius de la crisi i de la
caiguda de l’ocupació. Aprenent d’aquelles errades és pel que
aquest govern aposta per un canvi de model basat en altres
valors com el coneixement, la innovació i les noves tecnologies.
Ho he volgut matisar per evitar tergiversacions i possibles
malentesos.

Entrem ara a les esmenes a la globalitat. Enguany n’hi ha
una d’AIPF, ja ho vaig dir al seu portaveu en comissió: l’honora
la lluita per a la seva terra, ja que allò que toca a un de més prop
sempre desperta una sensibilitat especial. Ara bé, aquest
pressupost ha de satisfer les necessitats de les quatre illes, per
tant, no li podrem votar a favor i li demanaríem al Sr. Mayans
un vot de confiança cap a la conselleria amb la seguretat que no
permetrà mai que un lloc concret, i molt manco una illa tan
fràgil com Formentera, quedi atesa per davall del nivell
recomanable pel que fa al servei d’ocupació.

De les 16 esmenes parcials presentades pel Partit Popular
n'hi ha dues d’afectació, la 14824 i 14825, on la seva proposta
és assignar tot el capítol 4, de transferències corrents de la
conselleria i del SOIB, amb criteris de proporcionalitat a les
quatre illes. Ja ho han comentat portaveus que m’han precedit,
i ja ho vàrem comentar també en comissió, no ens sembla
adequat, i menys en l’època que corre amb situacions i amb
necessitats canviants, no ens sembla adequat aplicar fórmules
percentuals i que en certa forma restringeixen el marge de
maniobra de la conselleria. Donem la confiança que es mereix
la conselleria i demanem-li, açò sí, el compromís que totes les
convocatòries de subvencions quedaran cobertes amb les
proporcions que facin falta per tal que ningú de cap de les Illes
no quedi exclòs. Per tant, aquestes dues esmenes no les hi
podrem acceptar.

A continuació em referiré a un grup d’esmenes que
concorden amb l’anunci que va fer la consellera quan va
presentar el pressupost en el sentit de traspàs de funcions de la
Direcció General de Formació i Ocupació al SOIB amb la
finalitat que fos el SOIB qui assumís tota la gestió en formació.
Les esmenes 14827, 28, 29 i 30 les hi votarem a favor, en
consonància amb aquesta reorganització que s’ha materialitzat
per part de la conselleria amb la desaparició de la Direcció
General d’Ocupació i Formació a partir de gener del 2010.

A la 14826 els proposam una transacció que no afecta el
fons de l’esmena, de fet proposam que l’alta sigui en el
subconcepte 64000 en lloc del 47000 que el Partit Popular
proposava, ja que consideram recomanable el manteniment de
les inversions de caràcter immaterial. Si accepten aquesta
transacció també tendran el vot favorable del nostre grup. No
podem donar suport a la 14831 ja que la reorganització de
competències, a la qual abans m’he referit, afecta altres
direccions generals i, per tant, segons ens ha fet veure la
conselleria, els canvis hauran d’anar manera molt coordinada
per guanyar en eficiència i aconseguir l’austeritat desitjada i
programada. 

A la 14832 també els proposam una transacció també de
caire operatiu. Es tracta aquí de la supressió del càrrec de
director general d’Ocupació i Formació assignant el fons que
abans corresponia al capítol 1, és a dir, a recursos humans, al
SOIB. Com que ens sembla més operatiu deixar-los en un
capítol de despesa corrent els transaccionam el subconcepte de
l’alta en el sentit que sigui el 48000 en lloc del 63000. 

A la 14833 també els proposam una transacció, més que res
d’organització interna de la conselleria. Com que sembla ser
que algunes de les funcions de la direcció general a extingir
passen a ser responsabilitat de la Direcció General de
Planificació Estratègica dividiríem l’alta en dues parts: 30.000
al SOIB, tal com vostès proposen, i 9.260 euros a la secció 19,
centre de cost 19501, programa 322C01, subconcepte 20000, és
a dir, a la Direcció General de Planificació Estratègica.

L’esmena 14834 no la votarem a favor. Opinam que el SOIB
quedarà ben dotat de personal després de la reorganització a la
qual ens hem referit. D’altra banda, no consideram recomanable
minvar la capacitat de la Direcció General de Planificació
Estratègica, que era la proposta de l’esmena. 

L’esmena 14835 també la transaccionarem. Som conscients
de la gran tasca que fa i que continuarà tenint el TAMIB, i amb
aquesta filosofia s’ha elaborat aquest pressupost, però ja que el
Partit Popular l’esmena per afegir més fons a aquest Tribunal
d’Arbitratge i Mediació la nostra proposta seria afegir 50.000
euros en lloc dels 150.000 proposats que haurien de sortir de la
Direcció General de Serveis Generals, centre de cost 19101,
programa 315A01, subconcepte 48000.
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No donarem suport a les esmenes 14836 i 14837. Tal com
va explicar la consellera en compareixença la Direcció General
de Comunicació i Informació Institucional ha entrat a formar
part de la seva conselleria. Es tracta d’una direcció general amb
uns objectius clars i necessaris i el pressupost assignat és
adequat i auster. Hauríem de fugir de qualsevol temptació
demagògica en aquest sentit i no m’allargaré més amb altres
referències possibles. 

Tampoc no donarem suport a la 14838 i a la 14839. Deixem
que la conselleria dissenyi la seva estratègia de treball i sobretot
no posem en perill els objectius del Pla d’ocupació en tot el que
representa. 

En definitiva, Sr. Portaveu del Partit Popular, el nostre grup
valora les seves aportacions, prova en té amb les quatre esmenes
que sense cap objecció incorporam, esperem que accepti les
transaccions que li hem proposat i se n’acceptaran quatre més.
Veurà, contràriament al que alguns pensen aquí i fora d’aquí,
que no tot allò que ve de l’oposició s’ha de rebutjar
sistemàticament, almenys nosaltres no ho feim.

 També he de dir que valoram positivament l’estudi en
profundidat del pressupost, diferent, cada conselleria ho és, a
altres sectors on el seu grup es limita a insistir, any rere any,
amb esmenes calcades en un intent d’embafar quantitativament,
que no qualitativament. Vostè ha presentat devuit esmenes, si en
treim les dues a la totalitat en queden setze, si accepta les
transaccions se n’aprovaran vuit, un 50%, a nosaltres ens
satisfà, esperam que a la resta de grups també, i sobretot que els
beneficiats en siguin els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta
comunitat.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Passam als torns de rèplica. En
primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt. No vol intervenir. Per
tant, Grup Parlamentari Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair les
quatre esmenes que aproven. L’únic que feim, no sé si ajudam
molt els ciutadans o no, és ajudar molt Hisenda i els serveis
tècnics de la conselleria que s’evitaran fer modificacions de
crèdit el mes de gener perquè si al text articulat de la llei de
pressuposts passen allò que es formació al SOIB el lògic era que
també al pressuposts de despesa. L’únic que fet han estat les
esmenes per fer coherent la despesa amb el text articulat. Molt
de mèrit no he tingut, només coneixement de la tècnica
pressupostària, però així i tot segur que sortiran, d’alguna
manera, beneficiats també els treballadors. 

A les altres, les transaccions, bé, el TAMIB hauria de
menester 150.000, no sé si bastarien, per tant, sigui benvinguda
i acceptada la 835, encara que només siguin 50.000. Les
iniciatives perquè hi hagi moltes més convocatòries dirigides a
les empreses privades es veuen minvades, tot i que dels 68
milions de capítol 4, entre la conselleria i el SOIB, doncs

afegint els 10 milions que jo demanava només hauríem arribat
a uns 25. Bé, el retall que em fan em sap greu perquè les
iniciatives a l’empresa privada jo crec que fa molta falta, però
també li accept la 14826. Quant a la 14832 i 14833 també les hi
acceptam tot i que una mica decebuts perquè jo crec que tenia
més sentit que tot passés al Servei d’Ocupació. 

He de lamentar que no m’aprovin el pas d’un director, o els
doblers necessaris per tenir un director adjunt, perquè crec,
sincerament, que una secció amb 77 milions d’euros
necessàriament ha de tenir un director adjunt especialitzat en
temes de formació o un sotsdirector, no sé, allò que
l’organització jurídica de l’administració accepta. Crec, en
canvi, que si fa falta una persona molt qualificada a
Planificació, per sota del director, no necessàriament ha de tenir
el títol de director i la paga de director. És una convicció tècnica
per la meva experiència en el sector públic i esper que els faci
reflexionar i sobretot dotar el Servei d’Ocupació d’aquest segon
càrrec responsable perquè són molts de doblers de formació que
necessitaran, òbviament, d’una persona qualificada i
responsable políticament per sota del director del servei. 

Res més. Sra. Suárez, de salut en parlarem en comissió, no
vaig presentar esmenes, però açò no vol dir que estigui d’acord
en com van les coses. Vostè sap que hi ha hagut molts
d’accidents mortals, a pesar del Pla de xoc i de tota la
planificació. Vostè sap que els tècnics antics no estan satisfets
de la política de la directora. Vostè sap segurament que per
exemple l’autobús que ha fet aquesta actuació per totes les Illes,
no sé què ha costat, ho sabrem perquè els demanaré que
compareguin, però només va dirigit als treballadors del sector
de dependència. Les estadístiques que jo conec del sector de
dependència no són motiu per tenir aquesta planificació, i una
despesa que no conec, però que demanaré només per fer-li veure
que la meva absència d’esmenes a la direcció general no
significa que no conegui què passa i que hi hagi molts dubtes
respecte de la política en aquesta direcció general.

Respecte de l’eficiència en el SOIB -repetesc- l’eficiència
pressupostària, fa falta gent i segurament donaria més bons
resultats si estigués més ben dotada per tècnics qualificats dalt.

Res més. Agrair tota la coincidència, i la crítica no és criticar
per criticar, no és per fer d’oposició, és perquè els defectes, els
treballadors i les treballadores, tant si estan ocupats com a
l’atur, no se’ls mereixen del sector públic, sinó que crec que tots
els diputats..., per cert, ha dit algun dels portaveus “el principal
partit de l’oposició”, no, no, el principal partit de la cambra,
encara que estiguem a l’oposició, el que vol és ser positiu i a
favor dels ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Passam als torns de contrarèplica. Per
part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez..., no vol
intervenir. Grup Parlamentari BLOC per Mallorca..., tampoc.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per agrair al
portaveu del principal partit de la cambra, avui a l’oposició,
l’acceptació de les transaccions que li hem proposat, i per
manifestar que tant de bo aquest pressupost, aquesta eina
política, serveixi per anar pas a pas, per sortir de la crisi i per
crear ocupació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. 

Passam ara al debat número 13 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca
amb les seccions i entitats afins. Esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular, esmenes parcials del Grup Parlamentari
Mixt AIPF i del Grup Parlamentari Popular.

Per defensar conjuntament les esmenes que es mantenen a
la secció 20 i entitats afins, per part del Grup Parlamentari Mixt
AIPF té la paraula el Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Passam a la Conselleria
d’Agricultura on hi ha presentades tant per part meva com per
part del Grup Popular prou esmenes. A les esmenes del Partit
Popular ja anuncio que els donaré suport i passaré a explicar les
esmenes que he presentat en aquesta conselleria.

Començaré per les més senzilles, no manco importants, sinó
més senzilles. Promoció de productes de la terra, productes
agroalimentàries, marques com per exemple el flaó o la
denominació d’origen del vi d’Eivissa, són esmenes que fan
referència directa al sector productiu tradicional de les illes i
evidentment, són extrapolables a totes les altres Illes Balears.

També li vaig dir a la consellera -ja pas a la tercera esmena-
que a la compareixença no havia parlat en cap moment
d’agricultura ecològica. Per tant, aquesta esmena és perquè
almanco en aquest debat surti l’expressió “agricultura
ecològica”, que fins ara ha brillat per la seva absència. És una
esmena per potenciar aquesta agricultura amb 500.000 euros.

Una altra esmena fa referència a la formació
nàuticopesquera a les illes menors. Tots sabem que és un sector
prou castigat, no només per la baixa en les captures, fins i tot
per la reducció dels dies de pesca, sinó per la formació que ha
de ser constant i important per poder, com a mínim, treballar. A
moltes altres feines no fa falta formar-se, simplement s’han
d’apuntar al SOIB i obtenir feina, o bé sense apuntar-se, tenir la
sort d’obtenir feina. Però en aquest tipus de feina has de seguir

uns cursets. Per tant, com més incentivem la gent de les illes
menors que es pugui incorporar a aquest mercat de feina, més
gent aconseguirem o almanco més possibilitats tendrem de què
la gent pugui trobar la feina que desitja.

Una altra esmena, hi ha hagut un error en la redacció, entenc
que ha estat un error i està dins la Conselleria d’Educació, però
que l’afecta directament a vostè. És un conveni amb el
FOGAIBA i crec que està a Educació perquè en comptes de
posar E08 la partida d’alta, hauria d’haver estat E10. Ja s’ha
rebutjat, però la torn a explicar perquè fa referència a la seva
conselleria, és l’esmena 14635. És un conveni amb el
FOGAIBA perquè un funcionari de la conselleria estigui
destinat a Formentera per tramitar totes les tramitacions que
deriven d’aquest organisme. Ara mateix n’hi ha un a Eivissa,
mitjançant un conveni amb el Consell d’Eivissa, i a Formentera
s’hi desplaça una vegada per mes. Crec que és ridícul que
només s’hi desplaci una vegada cada més perquè no és suficient
i per a moltes tramitacions que són urgents, és necessari
desplaçar-se a Eivissa. Per tant, mitjançant aquesta esmena es
demana un conveni igual que el que té el Consell d’Eivissa.

Races autòctones. Darrerament estan de moda per les
notícies que han sortit als diaris, on els productors de races
autòctones no estaven d’acord amb allò que s’estava fent a
moltíssimes races, els organismes encarregats de fer aquesta
feina a Mallorca. Per tant, és per donar suport als sectors i que
es faci una millor feina en aquest aspecte.

Passam a cooperatives. Vostè a una inauguració d’una
cooperativa a Eivissa va dir que hi havia un pla de cooperatives
a quatre anys, no sabem si aquest pla existeix, si existeix en tot
cas no ha estat presentat en el Parlament i tampoc no sabem de
què es tracta. Per tant, aquesta esmena és per potenciar de
manera especialitzada les cooperatives que existeixen a Eivissa,
perquè com vostè sap molt bé que cada una està especialitzada
en un sector molt concret. Per tant, és per donar un suport molt
important a aquestes cooperatives.

Delimitació d’aigües interiors, una esmena que també deriva
de l’any passat, pot ser una qüestió menor i tal vegada una
qüestió un poc política, però pot tenir conseqüències importants
i greus per a la seva conselleria si no feim aquesta feina que ens
pertoca fer.

Cooperativa a Formentera igual. Ara ja podem engegar-la
perquè les Normes Subsidiàries, com ja ha passat a molts altres
projectes, ja estan aprovades. Per tant, no crec que hi hagi cap
problema ara perquè vostè es pugui dedicar cent per cent a
aquest tema.

I una altra esmena que fa referència a esculls artificials.

I per acabar, parlaré d’infraestructures. Hi ha dues esmenes
d’infraestructures agrícoles o rurals, com es vulgui dir.
Soterrament de línies elèctriques i electrificació, se’m va oblidar
posar-ho, però es pot transaccionar en cas que s’hagués
d’aprovar. I millora de camins. I això ho enllaç amb el Decret
Nadal. Com vostè sap molt bé, aquest decret s’ha posposat la
seva aprovació, en teoria es reprendrà la seva tramitació el
febrer, estam en fase de ponència encara, es va presentar en
aquesta cambra el febrer d’enguany, per tant, quan tornem
començar la tramitació durem un any en un decret urgent, cosa
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molt curiosa. Per què li dic això? Perquè aquest decret, tant les
esmenes que vaig aportar per part meva i les esmenes que ha
aportat el Partit Popular, moltes fan referència al sector agrícola
i rural que vostè representa. Per tant, crec que té l’oportunitat
d’intentar, una vegada més, que amb aquest decret es vegin
beneficiats els sector que vostè representa. Està molt bé que
aquest decret s’hagi fet per al sector turístic, crec que és el
motor més important de la nostra comunitat, però també és
important i té l’oportunitat de fer-ho, que reculli moltes
demandes que estan representades a les esmenes. M’estic
referint a declaració responsable, a autorització sectorial única
agrícola, s’estableix amb el sector turístic., per tant, també
podríem fer un esforç per intentar fer una cosa semblant en el
sector agrícola. I, en definitiva, facilitar la tramitació de la
paperassa a aquest sector que molt ho necessita. S’han de pagar
les subvencions a temps, s’han de fer moltes coses a temps, però
també els hem de fer la seva feina menys feixuga i que ells es
dediquin al que saben fer.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular manté un grup
d’esmenes a la totalitat de la secció 20 i dels ens autònoms de
la conselleria. I després una sèrie d’esmenes sectorials. En
realitat, i aquesta és al final la justificació del Partit Popular, que
els pressuposts que avui presentam d’aquesta secció no
responen a les necessitats del sector primari per fer front a la
crisi econòmica. Jo crec que quasi és de més parlar d’aquesta
situació, no perquè sigui important, sinó per coneguda. 

Tenim una situació crítica dins el sector agrari, a més de la
situació de crisi, de recessió que tenen tots els sectors de
l’economia, s’ha d’afegir dins aquest sector els de les seves
particularitats. És a dir, augment desmesurat dels costos
d’explotació en combustibles, alimentació de bestiar o sigui
pinsos, energia elèctrica, gas per exemple, maquinària,
instalAlacions de regadius, productes fitosanitaris, abonaments,
és a dir, tot el que conforma les despeses d’explotació d’una
empresa agrària ha tengut uns augments desmesurats dels seus
costos. Basta recordar que no fa molts de dies Unió de Pagesos
publicava que en el cultiu d’una hectàrea de cereals del 2007 a
ara s’havien incrementat els seus costos d’explotació en un
30%.

Davant de tot això, tenim una baixada importantíssima dels
preus dels productes en origen, si bé després en el mercat
s’ofereixen unes diferències abismals  entre el que cobra un
pagès i el que paga el consumidor, més d’un 400%. Serveix
d’exemple sobre aquesta qüestió la rebaixa que hi ha hagut en
els preus de la llet que han rebut els ramaders, en aquest
moment a Menorca estam parlant de poc més de 30 i alguna
pesseta per quilo; i ara hi ha un rumor, que aquest és terrible,
que es diu que a partir de gener la llet es pagaria a 28 pessetes
el quilo. Dic que és un rumor, Sra. Consellera, però aquesta és
la situació de davallada de preus que tenen els ramaders. És a
dir, l’ametlla a penes té preu, ja no té cap valor; i a més, a la
nostra comunitat li hem d’afegir el handicap del fet insular, és
a dir, els costos d’explotació perquè quasi tot s’importa, tot és
molt més car. 

Per fer front a aquesta situació, els pressuposts
d’Agricultura, Sra. Consellera, no són adequats i no són
adequats perquè tenim una davallada important en el capítol 7,
és a dir, el que dóna reforç al sector. A més, des del nostre punt
de vista es comprometen les ajudes del sector i també
l’aportació al Pla de desenvolupament rural. En una situació de
crisi econòmica, quan els pressuposts d’ingrés de la comunitat
no són suficients, ja ens ha dit un munt de vegades el Sr.
Alorda, minven d’una manera important els ingressos de la
comunitat, és evident que s’ha de prioritzar i nosaltres això no
ho discutim, ho defensam. S’ha de prioritzar, però com? Al
nostre parer són les conselleries que gestionen les àrees
d’economia productiva i també les conselleries que tenen
responsabilitat en assumptes socials les que s’han de prioritzar.
Unes per poder reactivar l’economia, les altres per intentar
palAliar en la mesura que sigui possible els mals perversos que
està creant la mala situació econòmica a les capes de la societat
que manco possibilitat tenen per competir o per obtenir
recursos. Això és evident. 

L’administració ha de donar suport als sector productius i
ara en parlarem, perquè entenc que l’agricultura és un sector
productiu de dues maneres. Per un costat, inversió pública en
infraestructures agràries. No estic parlant d’obra pública, perquè
l’obra pública no soluciona als pagesos els seus problemes, se
soluciona al sector de la construcció, però als pagesos no. Dic
inversió pública o construcció d’infraestructures agràries. I
després donar suport a la iniciativa privada, suport econòmic,
Sra. Consellera, suport econòmic a la iniciativa privada i
simplificació administrativa i tramitació administrativa d’una
manera eficient.

I ni una cosa ni l’altra es compleixen. Em referesc que no es
compleix res del que comentam. Per exemple, per poder generar
un suport econòmic important fa falta generar més liquidesa a
les empreses, fa falta un finançament a baix cost, fan falta
ajudes directes i tipus d’interès amb les inversions per a la
millora, modernització de la competitivitat a les empreses. Això
és que és de llibre, és evident.
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Molt bé. Necessitam idò, Sra. Consellera, sous, doblers, com
li vulgui dir vostè, dinero, el que sigui; però els pagesos
necessiten duros. I res de tot això no es produeix amb aquests
pressuposts, al contrari, es redueixen les ajudes. Jo he fet, ja sé
que no li agrada, he fet un comparatiu. Capítol 7, Sra.
Consellera, no li parl de la totalitat de pressuposts ni de res més
que del capítol 7, ajudes destinades als pagesos; el FOGAIBA
i SEMILLA són les dues entitats que manegen bona part, per no
dir la totalitat del capítol 7, són les que faciliten les ajudes als
pagesos. L’any 2007, FOGAIBA 57.300.000 euros de capítol 7.
L’any 2009, 55.322.000 de capítol 7. L’any 2010, 50 milions
d’euros, 50.146.000. Molt bé, la diferència entre l’any 2009 i el
2010 és de 5.176.000 euros de baixada, 5 milions d’euros
menys. Si el comparam amb l’any 2007, són 7 milions d’euros
de baixada.

SEMILLA, l’any 2007, 10.900.000 euros. Any 2009,
2.930.000 euros. Any 2010, 1 milió d’euros. La diferència entre
el 2009 i el 2010 és d’1.800.000 i escaig d’euros. Entre el 2007
i el 2010 és de 9 milions d’euros. Si sumam els diferencials de
capítol 7, Sra. Consellera, ens trobam que entre el 2009 i el
2010 entre FOGAIBA i SEMILLA baixen 7 milions d’euros. I
entre el 2007 i el 2010 baixam 17 milions d’euros. 

Sra. Consellera, no li parl de les transferències de la
conselleria a les entitats, li parl del pressupost que figura a les
entitats, el capítol 7 d’aquestes entitats, comparat. I tenim una
davallada en tres anys de 17 milions d’euros. Aquest és el
suport a la iniciativa privada que està oferint la Conselleria
d’Agricultura, el suport als pagesos.

I si passam a la simplificació administrativa, miri, paperassa
i més paperassa. Així com per a la Conselleria de Comerç la
Directiva Bolkestein o la Directiva de serveis existeix, per a la
Conselleria d’Agricultura no. I trobam els pagesos navegant
dins una mar de papers.

I si parlam d’eficiència administrativa, ja hem parlat massa
vegada del Proagro i el Proalfa, però li posaré dos exemples.
Campanya de productes fitosanitaris que du endavant
SEMILLA l’any 2009, no s’ha executat. Campanya de llavor
certificada que també fa SEMILLA, la llavor a l’illa d’Eivissa
ha arribat dia 24 de novembre per ser distribuïda als pagesos, li
sembla que és el temps ara, dia 24 de novembre és hora que
arribi la llavor? I li donaré una altra dada, execució dels
pressuposts de l’any 2008, secció 20, conselleria, únicament
conselleria sense tenir en compte les altres entitats, crèdit
definitiu, 70.976.838,58 euros; pendent de pagament a 2 de
juliol de 2009, pressupost vençut i tancat, un any després, 2 de
juliol de 2009, pendent de pagament 40.940.330 euros. No han
pagat, Sra. Consellera, a juliol del 2009, no han pagat del 2008
els 40.940.000 euros i vénen tots de capítol 7.

Aquesta és la gestió eficient que està fent. I quan nosaltres
li deim que paguin les ajudes s’enfada amb mi. Són dades
oficials, les hi puc facilitar. De l’any 2008, vostè el juliol del
2009, no havia pagat 40.940.000 euros.

I no parlem ja, no hi ha massa temps, de la defensa dels
interessos dels pagesos de les Illes Balears davant el Govern. El
Pla de desenvolupament rural sostenible que ens havien promès,
35 milions d’euros, sap que no és així, som els darrers, sap que
la comunitat autònoma és la darrera. Per cert, han fet incloure
l’illa de Formentera, no sé què pensarà el diputat de Formentera,
com un municipi de l’illa d’Eivissa; Formentera ni existeix en
aquest pla.

Nosaltres, Sra. Consellera, hem presentat i hi ha un diputat
que s’interrogava per què, una esmena on demanam la
incorporació en capítol 7 de 17 milions d’euros. És la diferència
que hi ha entre el capítol 7 de SEMILLA i FOGAIBA de l’any
2007 a ara. Perquè els usin de manera, òbviament responsable,
però de manera que es dirigeixen als pagesos per finançar, per
donar-los l’ajuda econòmica de què parlàvem abans. Demanam
ajudes en infraestructures, demanam ajudes en transport,
demanam ajudes en associacionisme, perquè al final és del que
estàvem parlant. Es tracta de prioritzar l’economia productiva.

I dins infraestructures hi ha una proposta important, Sra.
Consellera, que és la transferència als consells insulars,
econòmica evidentment, per poder dur endavant l’eliminació de
cadàvers d’animals i restes dels escorxadors. Sap de què li parl
i sap del perill sanitari del qual parlam, crec que és un tema
importantíssim que s’hauria de fer i que s’hauria de fer ja.

Sra. Consellera, en conclusió, té dues opcions: admetre les
esmenes que se li proposen, donar una empenta important a
l’eficiència administrativa de la conselleria, pagar el que deu,
fer el que toca i donar suport als pagesos o simplement i
senzillament retirar els pressupostos. Vostè tria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Agricultura.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
els objectius d’aquests pressupostos 2010 de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca són ben clars i donen continuïtat a la línia
encetada al passat exercici econòmic amb una evident limitació,
fruït del pla d’austeritat del Govern i que ja vàrem tenir ocasió
de comentar a l’anterior compareixença. Una limitació que, ja
ho vaig dir i ho torn repetir, no afectarà per res la renda dels
pagesos i pescadors, sinó que suposarà un esforç molt important
de racionalització i sobretot una cosa, no malbaratar doblers
públics. Sobretot una cosa: no malbaratar doblers públics.

És ben veritat que és una minva dels pressuposts d’un 11%,
uns 13 milions d’euros menys i, com ja vaig dir, quedaria
compensat amb una sèrie de qüestions en les quals tornaré a
insistir perquè crec que són importants. 
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En primer lloc, renegociarem el deute adquirit per la
conselleria durant la passada legislatura, allargant sobretot
aquest període de cadència i això ens suposarà uns 2 milions
d’euros. Una altra quantitat important que podrem afegir a
aquests pressuposts i ara encara no la contemplen és de 2,5
milions d’euros, que ja vaig anunciar a la compareixença en
comissió, fruït del Programa de desenvolupament rural
sostenible amb el ministeri, ja vaig signar la setmana passada un
conveni de 5 milions d’euros. 

També vull que tenguem present que enguany les empreses
públiques deixen de pagar uns 2 milions d’euros de despeses
financeres per la baixada del tipus d’interès i que, per tant, els
podrem incorporar a aquests capítols inversors; també, l’esforç
de la conselleria a racionalitzar evidentment tota la despesa que
això suposa una baixada d’un 0,5 milions d’euros. Tot això fa
que la reducció real del pressupost 2010 respecte a l’any 2009
serà al cap i a fi tot just una baixada d’un 5%.

Per tant, és fals el que diu, Sr. Cardona, que no revertirà al
sector. Revertirà al sector i per tant, assegurarem sobretot ara en
moments amb situacions complicades, en moments de crisi quan
hem de tenir la major resposta de l’administració. Per tant, els
pagesos -repetesc- no deixaran de rebre ni una sola de les
principals ajudes que gestiona el meu departament.

Per tant, continuarem en la línia encetada per al sector i
sobretot donant la resposta que ara més que mai -repetesc-
necessita el sector primari, el sector agricultura, ramaderia i
pesca, en aquests moments tan complicats, sobretot en temes de
cooperativa. Crec que és molt important el Pla de cooperatives,
se n’ha fet menció per part del Sr. Mayans que hi era
recentment, vàrem coincidir a Eivissa, entenc que dóna
estructura un pla de cooperatives, un pla de modernització de
cooperatives 2010-2014 que ja per a aquest any que ve ja
disposarà d’una quantitat de 400.000 euros.

També crec que és important el reconeixement de la societat
d’aquest sector primari, Crec que està marcat en els mateixos
objectius de la Presidència espanyola que la societat -i per tant
també la illenca- reconegui els beneficis del que suposa aquest
sector primari.

Agilitació, n’han parlat tots dos, el Sr. Mayans i el Sr.
Cardona, agilitar la línia d’ajuda. Precisament, és allò en què
intentam insistir i demostram, hem demostrat en diferents
ocasions que invertim i que donam resposta, sobretot amb el
programa de desenvolupament al qual feien referència vostès.
Hem potenciat moltíssim -entenc jo- tot el que afecta línies que
han tengut a més la resposta del sector en allò que és
incorporació de joves en aquests dos anys, incorporació sobretot
en modernització, millora de les explotacions i sobretot en valor
afegit, per tant, que (...) l’administració i la resposta del sector
ha estat important en aquestes línies, però sobretot un altre tema
al qual feia referència per la baixada de preus de l’alimentació
en general i per tant, que repercuteix en el sector i sobretot pel
que s’ha demostrat aquestes darreres setmanes en la gran
diferència en aquest preus en origen i en destinació. 

Entenc que és important tot el que puguem incentivar amb
el Pla de comercialització, en feia referència a l’anterior debat
també el diputat Sr. Huguet no és comprar als pagesos aquell
excedent, sinó afavorir i donar més estructura al sector. Per tant,
donar una marca al sector, donar la possibilitat, una eina viable
per al futur, entenc que és el millor esforç que podem fer
conjuntament amb el sector, i donar garanties perquè no és una
simple marca, sinó que és donar garanties de qualitat, donar
garanties de la traçabilitat tant al productor com al consumidor.
Per tant, entenem això... quan parlava el Sr. Juan i Cardona de
baixar els preus que és la situació que tenim en general, però
que en l’àmbit local podem fer esforços ja dic a donar resposta
i a diferenciar el producte i per tant, donar més garanties de cara
al consumidor.

Un altre tema també important és la Llei de pesca. Crec que
és la novetat d’enguany, mantenc els compromisos de reunions
amb els grups parlamentaris per a no ser la darrera comunitat
que no té una llei de pesca, per tant una llei de pesca també
necessària, de la mateixa manera que continuarem potenciant les
reserves marines i ben dotades, no tan sols era crear-les.
Donarem les eines i continuam donant les eines necessàries
perquè hi hagi una protecció i un manteniment dels recursos
pesquers.

Continuam també fent inversions importants en
infraestructures, sobretot en reutilització d’aigües depurades, és
una que feim. Tenim previst ja i tenim... crec que ho vàrem
comentar a la compareixença de la comissió, ja tenim en la
Direcció General de l’Aigua del ministeri un acord de 35
milions d’euros per reforçar també tota aquesta reutilització
d’aigües depurades. 

També crec que és important tot allò que es refereix a la
millora genètica i a la conservació dels recursos genètics.

En definitiva, uns objectius reflectits amb molta cura a
aquests pressupostos 2010 que mostren un esforç inversos
important per part del Govern i que donen suport al sector
primari a causa de la situació econòmica que sempre he dit, no
és ara just en temps de crisi, sinó que el sector l’arrossega des
de fa anys. Per tant, aquests pressupostos són -entenc- una nova
mostra de gestió, d’una gestió seriosa, d’una gestió acurada i
eficient dels doblers públics que no es tuden i es destinen al
sector primari.

Així, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
per a aquest any 2010, són 101 milions d’euros. Les empreses
públiques, servei de millora agrària, Institut de Biologia Animal
de les Balears i l’ens públic del FOGAIBA de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca gestionaran un total de 82 milions d’euros
que, com així són aquestes empreses i aquests ens, són eines
fonamentals per desenvolupar la política de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

La Direcció General de Desenvolupament Rural tendrà un
pressupost de 8,6 milions d’euros. La Secretaria General
disposarà de 5,6 milions d’euros. La Direcció General de Pesca
gestionarà 2,5 milions d’euros i la Direcció General
d’Agricultura tendrà un pressupost de 2,5 milions d’euros.
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Vull destacar una sèrie de qüestions i així ja donarem
resposta a la intervenció dels que m’han precedit, el Sr. Mayans
i el Sr. Juan i Cardona. Primer de tot, agilitació de les ajudes,
crec que és un objectiu important i que complim -entenc- amb
escreix. Enguany -enguany per posar un exemple- a dia d’avui
el sector agrari d’aquesta comunitat ja ha rebut prop del 95% de
les ajudes de la política agrària, les començarem a pagar fa un
mes i mig i ahir vàrem tenir el fax del ministeri on som la
primera comunitat que a l’octubre havíem pagat un percentatge
més gros d’avançament d’aquestes ajudes comunitàries. La
primera comunitat, un 67,62%, la primera. Per tant, no és tan
sols pressupost, sinó que en tot allò que puguem agilitar també
hi donam resposta. A dia d’avui, de la política agrària -a dia
d’avui- hem pagat 21 milions d’euros. Per tot això crec que és
important aquest compromís del Govern que mantenim en tot
allò que puguem.

Sap quants de doblers o quin tant per cent d’ajudes s’havien
pagat l’any 2006 a dia d’avui? Zero, zero a dia d’avui, no, no,
i en canvi nosaltres avui tenim pagats uns 21 milions d’euros i
això jo crec que és important i, a més, aquest avanç que ens va
permetre a l’octubre, i entenc jo que és una resposta mateixa
que donam al sector en tot allò que puguem, i  ja dic, no ha estat
possible tan sols per part nostra, no és just mèrit de la
conselleria, que també a través de l’organisme pagador. Jo crec
que hem demostrat un esforç des dels pagesos que han preparat
i han tengut els expedients en ordre i arreglats i, per tant, també
de les organitzacions agràries i cooperatives que ho han fet
possible. Per tant, és important que arribi aquesta quantitat i
com més aviat millor.

El Sr. Mayans parlava d’infraestructures agràries referides
al programa de Desenvolupament Rural 2007-2013, i jo crec
que és important. Les línies més importants, senyores diputades
i senyors diputats, executem més del 40%. Per tant, jo vull dir
que just en dos anys, Sr. Juan Cardona, em resolt el que
correspondria a quasi tres o quatre anys. Jo entenc que és una
mostra clara de l’esforç d’aquest govern amb el sector i -
repetesc- en una situació molt complicada, en una situació de
crisi, però que entenem que l’hem d’afrontar conjuntament.
Davant aquesta situació econòmica el Govern, l’administració,
dóna suport a totes aquelles iniciatives que serveixin per
reactivar perquè quan parlam de modernització d’explotacions,
quan parlam de valor afegit, quan parlam de joves vol dir que
entenem que això és important per tot el que significa activació
i reactivació de la situació econòmica.

Des de la Direcció General d’Agricultura és ben ver que es
veu reduïda la partida en 130.000 euros, però el que hem fet,
sobretot, és suprimir aquelles despeses que podem considerar en
la situació que tenim que són prescindibles, com per exemple,
la participació en esdeveniments o congressos que a altres
moments sí que pot ser prou interessants, però que entenem que
en una situació de normalitat econòmica són positives, però que
entenem que en la situació actual poden ser, evidentment,
prescindibles; perquè, en tot cas sí hi ha tota una sèrie
d’activitats que entenem bàsiques, importants des d’aquesta
direcció general que sí les mantenim i les incentivam, i em
referesc a producte local, definir i identificar aquest producte
fresc per a pagesos i consumidors, però també una altra qüestió,
que entenem important, des d’aquesta direcció general
d’Agricultura i Ramaderia és tot allò referit a sanejament animal
i prevenció d’eradicació de malalties, així com, promocionar i

donar suport a les associacions de defensa sanitària com també
a la taxabilitat de tota la cadena alimentària.

També fomentam la prevenció i el tractament de plagues i
la seva divulgació; la gestió i modernització d’explotacions; la
formació, de què també parlava el Sr. Mayans, o també les
denominacions i marques de qualitat de què -em sembla- han fet
menció els dos diputats. També l’agricultura ecològica, no tan
sols l’agricultura ecològica sinó també la integrada, també la
integrada entenem que forma part dels nostres objectius i forma
part també i és present a la memòria dels pressuposts. 

La Direcció General de Pesca enguany redueix el seu
pressupost uns 500.000 euros, també respon que hi ha una sèrie
d’actuacions que ja s’han realitzades, que han finalitzat i no es
contemplen als pressuposts d’aquest any com, per exemple,
l’estudi del Canal de Menorca que vàrem fer amb l’Institut
Oceanogràfic o també actuacions en matèria de comercialització
o promoció de productes pesquers, que també ja han donat els
seus resultats i, per tant, no ho repetim. Però els serveis als
nostres pescadors, la investigació marina, la gestió de les
reserves marines, evidentment continuaran com fins ara. I volia
destacar també, ja que parlam de la Direcció General de Pesca,
la llei de pesca que és important i l’esforç per tirar-la endavant
jo crec que serà necessari, i així ho hem fet des de la conselleria,
hem treballat aquests dos darrers anys.

Les reserves i la formació nàuticopesquera, el Sr. Mayans
que hi insistia, evidentment formen part del nostre pressupost,
formen part dels nostres objectius, de la mateixa forma que
enguany desenvoluparem el sistema d’informació pesquera, que
entenem és una eina que recull tota la informació necessària per
agilitar i fer feina amb la informació de primera mà i, sobretot,
a l’hora de prendre decisions. També continuarem amb les
investigacions amb relació a la cranca mediterrània, la cria del
pop o musclos en captivitat que això saben que tenim ajudes
dins el Programa JACUMAR. I també implementarem una nova
marca que és una marca internacional de sostenibilitat, una
certificació que això sí que també entenem és important per a
les pesqueres de llampugues, que és MSC, que és una marca de
qualitat, però reconeguda fora i, per tant, els nostres
consumidors també estrangers la coneixen i serveix per
revaloritzar el producte.

Treballam amb un nou projecte de custòdia marina; els
temes de sostenibilitat són importants. Menorca s’ha destacat no
tan sols amb els temes de custòdia del territori sinó que també
s’hi pot realitzar la custòdia marina i, per tant, reforçar la
sostenibilitat i el futur de les nostres pesqueres, i això ho posam
en marxa amb l’Oceanogràfic, com també un a la zona Sud i Est
de Mallorca i un altre, també, per fer la cartografia del fons
d’aquesta zona i que serveixi aquesta informació al sector, com
també una marca biològica per a la pesca de la llagosta. 
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Tot plegat el que feim és racionalitzar i continuar amb els
objectius marcats i amb les tasques començades i sobretot amb
allò que hem fet: insistir contínuament en la racionalització de
les despeses menys prioritàries i continuar el desenvolupament
del sector. 

Desenvolupament Rural també es redueix, però he de dir
que tenim aquest conveni amb el Ministeri de Medi Ambient i
Rural i Marí que aportarà 35 milions d’euros per a la reforma i
millora de les obres de regadiu. Són moltes les obres que ja hem
executat, crec que té tot el sentit i hem parlat en diferents
ocasions de la reutilització de les aigües depurades, no just
perquè ja no es continua fent l’extracció als aqüífers, per tant,
serveis de reserva sinó també per un ús més racional i potenciar,
al mateix temps, nous cultius. Tenim moltes obres executades,
tenim obres en execució a Son Servera, Maria, Ariany, Petra,
Palma, Esporles, Capdepera, Formentera, Artà. Tenim redacció
de projectes, en aquest moment, d’ampliació a Vilafranca,
Palma, Consell, Ariany, Felanitx, Porreres. Tenim ja terrenys en
tramitació per fer noves basses. Per tant, un objectiu que tenim
marcat d’aquesta reutilització, tant a nivell de govern com amb
la colAlaboració, com deia, del Ministeri de Medi Ambient,
Rural i Marí a través de la Direcció General de l’Aigua.

No vull acabar sense insistir en un dels motius que obliguen,
precisament, a aquesta reducció del pressupost i és un dels
temes de què no ha parlat. Ens parlava amb detall de diferents
capítols i un dels temes dels quals no ens ha parlat, i jo sí que
vull fer menció, és el capítol -ja vaig acabant, Sr. President,
gràcies-, és el capítol 9. El problema del capítol 9 és que tenim,
ja hem de dedicar esforços tots aquests anys per a aquestes
amortitzacions de deutes que ens vénen de la legislatura
passada, una quantitat d’endeutament exagerada, Sr. Cardona,
que no podem ampliar exageradament. Per tant, unes
amortitzacions que per aquest any 2010 són més de 6 milions
d’euros, i aquests 6 milions d’euros no els podem baixar. Són
amortitzacions de les empreses públiques, obligacions que hem
hagut de recollir de l’anterior legislatura i que, evidentment,
perjudiquen de forma important els pressuposts en moments
com aquests, en moments difícils que és quan entenem des del
Govern que hem de donar més activitat al sector. 

Tenim amb aquests pressuposts una resposta necessària per
al sector i des de la conselleria mantenim el servei i les ajudes
al sector primari perquè aquestes excessives despeses, aquest
deute acumulat que ara hem d’afrontar no tan sols amb
interessos sinó amb amortitzacions no volem que paguin
aquestes conseqüències d’aquesta mala gestió els pagesos. Per
tant, respectarem i mantindrem aquelles ajudes per donar en
moments com aquests la resposta que necessita el sector. Moltes
gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, el Sr. Cardona
té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, la Sra. Consellera
parlava que els doblers o els diners no es tuden; jo no he dit que
els tirin, dic que no paguen, que és molt diferent. Sra.
Consellera, 49.900.000 euros de l’any 2008 que no s’han pagat.
I ara ve a presumir que han aconseguit pagar unes ajudes de 20
milions d’euros, la meitat, perquè la normativa ha canviat i els
permet fer avançaments, però té 40.900.000 euros del 2008 que
el juliol del 2009 no havia pagat. Això són -perquè jo també
tenc papers, vostè me n’ha mostrats, jo també en tenc-, això, si
vostè se’n va a la pàgina web de la Conselleria d’Economia i
se’n va al Compte General del 2008 li surt això, sense res, però
li surt això, 40.900.000 euros sense pagar.

Però és que, a més -perquè a més de papers tenc llençols-,
també podem veure que en el capítol el 2008 es varen passar en
440.000 euros. I en canvi, si sumam totes les partides de capítol
7 de SEMILLA, d’IBABSA, de FOGAIBA i de la Conselleria,
han deixat de pagar 60 milions d’euros. Ara em ve i em diu que
ho han fet molt bé perquè han pagat sis mesos, perquè han pagat
abans què? I aquests 60 milions d’euros on són? A la caixa, no
els han pagat als pagesos. Aquest és el problema, Sra.
Consellera, per això li dic i li deman que, d’una vegada, d’una
vegada, pagui.

I va i em parla que la quantitat, l’enorme quantitat
d’endeutament que han de pagar en capítol 9 de l’anterior
legislatura, 6 milions d’euros. Sí, però baixen 17 milions
d’euros també respecte de l’anterior legislatura en capítol 7. Per
què no fa una cosa, ja que els vol fer pagar als pagesos, els baixi
6 milions d’euros a aquests 17 milions i en posi 11, incrementi
els 11 milions que baixen de diferència sobre aquest
endeutament.

Miri, hi ha una cosa que no entenc, Sra. Consellera, vostè
insisteix a pagar, l’endeutament l’impedeix donar ajudes i en
canvi el conseller d’Economia, a la seva compareixença a la
comissió de pressuposts, va dir, senzillament, que sortirien de
la crisi endeutats al màxim. Amb aquests pressuposts s’endeuten
vostès al màxim, l’endeutament del Govern central supòs que
no importa que li expliqui com està, precisament per sortir de la
crisi, i ara vostè no vol endeutar-se a favor dels pagesos. Per què
els pagesos no tenen dret a tenir exactament els mateixos
beneficis que tenen la resta de sectors econòmics, Sra.
Consellera? No ho entenc.

A vostè li han baixat el pressupost i no ho ha sabut defensar,
aquest és el problema. I en aquest moment, en lloc de posar
duros els lleva. I tota la resta és cantar missa.

Miri, em parla vostè de regadiu amb aigües depurades, s’ha
adonat que no ha anomenat ni una sola instalAlació que no sigui
de Mallorca, excepte el que s’ha acabat de Formentera; no n’ha
anomenat ni de Menorca ni d’Eivissa, tot de Mallorca. A més,
gràcies a una esmena del PSOE a l’articulat, ens hem assabentat
de quines són les previsions que volen fer en regadius amb
aigües depurades enguany, perquè en els pressuposts no
consten; ni una, Sra. Consellera, ni una de fora de Mallorca.
Quin mal li hem fet els menorquins i els eivissencs -Formentera
ja ho tenim arreglat-, quin mal li hem fet? Per què no inverteix
a Mallorca, perdó, a Menorca i a Eivissa en aigües depurades?
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No m’ha contestat sobre l’entrega de les llavors.

Sra. Consellera, la Conselleria d’Agricultura no funciona,
aquest és el problema bàsic que vostè ha d’entendre i vostè no
ho vol ni tan sols veure. I fa que les coses no funcionin i fa que
els pagesos no rebin ajudes, i fa que, clar, llavors resulta, o ens
diu que acompleixen amb escreix la tramitació de les ajudes i
ens trobam amb els resultats que ens trobam. Aquest és, Sra.
Consellera, el problema.

A mi, vostè creu que ara ens preocupa la llei de pesca, quan
tenim un problema que tal vegada els pescadors no poden sortir
a pescar perquè no tenen duros. Vostè creu que és important
parlar de normativa futura quan realment tenim una crisi
galopant que s’ho en du tot? No, miri, han de prendre mesures
immediates i s’han de fer coses, i aquí no es fan.

Volen dur uns pressuposts de continuïtat que fins ara s’ha
demostrat que no funcionen, no funciona. Jo ja sé que hi ha una
programació, fins i tot europea, que ens limita; doncs, dins
aquest marge hem d’actuar, Sra. Consellera, i ens ve a vendre el
Pla de desenvolupament rural sostenible, Sra. Consellera, amb
les prioritats que estableix el mateix ministeri, fins i tot per
responsabilitat de la comunitat autònoma per falta d’actuació,
estableix que a les Balears no hi ha cap tipus de prioritat;
estableixen quatre prioritats, nosaltres som la darrera, Sra.
Consellera -jo també tenc els papers, perquè com que vostè no
els entrega, els hem hagut d’anar a cercar a Madrid-, i ens
trobam amb el mapa de prioritats: els darrers, Balears, com
sempre. Perquè la Sra. Consellera no ha anat allà a fer el que li
toca.

Però és que, a més, amb la qualificació de zones rurals, que
estableixen també tres categories: la pitjor, periurbana, tota
Balears. La Serra de Tramuntana és periurbana; i si vostès
agafen la definició, depenent del sector turístic, una renda
elevada, alta (...). Per què no els ho explica això als pagesos que
ha fet vostè aquesta qualificació? La pitjor de totes. I això és a
proposta, i aquí ho diu, és a proposta de la comunitat autònoma.
Ja em dirà vostè com podem aconseguir sortir endavant i ara ens
ve a vendre que ens duran milions de fora, res no ens duran! I
no ens duran res, perquè abans pagaran als altres, perquè hem
prioritzat, i vostè amb la priorització ha permès que siguem els
darrers! I així seguirem molt de temps mentre vostès siguin
aquí!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Contestació del Govern per tancar la
qüestió, la Sra. Amer té la paraula.

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

Gràcies, Presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
Però és que vostès encara introdueixen una altra esmena
d’endeutament, no just afectant aquesta conselleria sinó
afectant-ne d’altres ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... que totes també pateixen la situació de crisi ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

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

... i és que vostès ens varen limitar, ens varen absorbir tota
la capacitat d’endeutament.

Vostès saben, senyores diputades i senyors diputats, què
tenim de despeses d’amortitzacions enguany? 6,2 milions
d’euros, 6,2 milions d’euros. En èpoques bones, en situacions
econòmiques bones, i ara ens repercuteix, perquè els períodes de
cadència sí que els vàrem mantenir per ara; però no just
enguany, l’any passat vàrem haver de pagar 5,6 milions d’euros
d’endeutament. Per tant, no abusi d’aquest endeutament perquè
després, ara, precisament en moments com aquest és quan
necessitaríem, i els pressuposts es veuen minvats perquè hem de
fer front a això. I aquest capítol 9 no es pot baixar, precisament,
i aquest capítol 9 no es pot baixar.

Per tant, Sr. Cardona, crec que aquesta racionalització que
aplicam a la conselleria, sobretot perquè el sector no es vegi
afectat no just per la situació de crisi, sinó per l’endeutament
que ens varen deixar, crec que és important fer-hi front i
sobretot en aquests moments que hi ha resposta del sector i per
tant que l’hem d’aprofitar. Perquè amb les esmenes que ens han
presentat i que hem parlat donam resposta en gran part al sector,
quan parlam de tot el que afecta les cooperatives, que parlam de
la Cooperativa de Formentera o d’Eivissa, és que també hi ha
cooperatives a Menorca i també hi ha cooperatives a Mallorca,
per tant què fem? Un pla de cooperatives, que doni resposta i
modernització de les cooperatives, però de totes, no tan sols a
Eivissa i a Formentera, demanam per a totes. Per tant, nosaltres
sí que ho contemplam també per a totes.

De la mateixa que el Pla de desenvolupament rural, el Pla de
desenvolupament rural és una eina importantíssima per al sector
i per tant ha de tenir una resposta no just amb aquestes línies
que tenim desenvolupades, sinó que al mateix temps serem
capaços d’ampliar-les perquè això és el que ens demana el
sector, sobretot en aquest moment, ja dic, en valor afegit o en
modernització.

També hi ha una altra esmena que em parlaven de les races
autòctones. També amb les agrupacions racials, aquest és
l’esforç que hem fet, el darrer congrés que hem fet de races
autòctones de tota Espanya això ens ha mostrat l’esforç que hem
fet i sobretot on fa falta reforçar-lo, perquè siguin precisament
races autòctones a Eivissa.
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Parlàvem també de les marques de qualitat. Clar que és
l’esforç que hi hem de fer, clar que és l’esforç que hem de fer,
sobretot per diferenciar producte, i per tant amb el sector on
hem de fomentar, entenem, per crear, no just per fomentar i
mantenir les que tenim sinó també crear aquelles que siguin
necessàries per aquesta diferenciació, per aquesta marca de
qualitat que faci que aquests productes tenguin una major
rendibilitat i per tant facin més viables les explotacions.

I en reutilització d’aigües depurades, crec que n’hem parlat
en moltíssimes ocasions, però també n’hi ha a Menorca: he
parlat des Castell o que està acabant la de Ciutadella; donam
resposta al que és la necessitat, que entenem que és una eina
important i on tenim l’especial colAlaboració en finançament del
ministeri.

També parlàvem de les confraries de pescadors i d’ajudes,
que això evidentment es contempla en el Fons Europeu de
Pesca, el FEP 2007-2013, de la mateixa forma que en formació.
Tots els esforços entenc que són en formació i sobretot el suport
a les organitzacions agràries en aquest sentit.

I ja dic, també n’hi ha tota una sèrie que feien referència a
la dessecadora d’alfals, n’hem parlat en diferents ocasions;
l’esforç que s’ha fet amb Plandisa per poder augmentar la
producció i per tant que fossin els ramaders, pel cost
d’alimentació que suposa, que sigui important i en aquest sentit
hem fet esforços per reduir aquests costs que els representa als
ramaders. I per tant esforços en reactivació, entenem que és la
resposta i la resposta ha de venir sobretot per donar aquestes
eines de competitivitat, i és el que hem fet, competitivitat que
entenem en aquests moments tan complicats han de ser sobretot
ajuntar esforços en l’associacionisme, el que representa les
cooperatives, i esforç en comercialitzar, ser més eficients, més
competitius, que és el que representa també l’esforç que fem en
identificar el producte local, que no és només una marca, no és
tan sols una simple etiqueta, sinó una traçabilitat per diferenciar
el producte i per tant tenir eines més competitives d’ara i de
futur per al sector.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara als torns en contra i
primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Marí té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Cardona, les coses pens que sí que funcionen, potser no
funcionen com a vostè li agradaria, però és com allò que
cadascú té el seu temps, ara és el temps d’aquest govern i vostè
ja va tenir el seu temps. I d’aquí a un any i mig farem les
comparacions, però ara encara no és el moment.

Dit això, manifestar també la satisfacció de poder tenir avui
el plaer o, com a mínim, sí, el plaer de poder comentar, de poder
discutir totes aquestes esmenes a la totalitat, o les esmenes que
hi ha a la globalitat, un debat que no es va poder dur a terme en
comissió i que, per tant, però això sí, avui sí que el podem tenir
aquí. Per tant, com a emmarcament general o com a debat
general, direm que el Govern de les Illes Balears i més
concretament la Conselleria d’Agricultura ha fet el pressupost
que estava en condicions de fer, ateses les circumstàncies,
mantenint els equilibris necessaris i possibles i tenint també en
compte aquesta situació que tenim.

Som conscient de tota manera que aquesta crisi econòmica
afecta de manera molt especial el sector primari, no només entre
nosaltres, sinó per tot arreu. I entenem també que el Govern així
ho ha tengut present. El que fa que es mantengui un equilibri
dins aquest pressupost és el desplegament, amb tots els seus
problemes, del Pla de desenvolupament rural, i aquest es
continuarà duent a terme al llarg de tot aquest any. Per tant, Sr.
Cardona, estigui tranquil que aquesta baixada de pressuposts no
afectarà el suport als pagesos, no deixarà el sector desproveït,
sinó que tractarà senzillament de racionalitzar els recursos
existents i usar-los d’una manera més eficient, i això es tradueix
en una paraula: agilitant.

Per tant, crec, senyores i senyors diputats, que és molt
important tenir en compte aquest punt i que és el bàsic, allò
bàsic és, senzillament, i no és tan senzill, que es redueixin els
mecanismes administratius i en actuacions supèrflues, però que
es deixi el suport a la pagesia. Tots els sectors tenen les seves
particularitats i per cada sector la seva particularitat sempre és
la més important.

Dit això, passaríem també a comentar que estic convençuda
que la Conselleria d’Agricultura farà un esforç per
redimensionar la seva estructura per adaptar-la a les necessitats
actuals i que així hi està treballant; que les seves empreses
podran rebre nous ajuts; que aquests són els nous ajuts que
apareixen tant a nivell estatal com a nivell europeu.

Dit això, passaríem a comentar les esmenes que presenta
AIPF: la 14639 i la 14637, que pugen més de 3 milions d’euros
i que fan referència al Pla de cooperatives, ho ha comentat la
conselleria, ho vam comentar també en comissió, el Pla de
cooperatives del Govern ja preveu aquestes inversions per a les
cooperatives de les Illes Balears, per a totes les illes, en més de
400.000 euros. És cert, i això també li he de reconèixer, que
seria molt interessant que la Cooperativa de Formentera pogués
tirar endavant, però també, i en això, em repeteix, aquest tipus
d’activitats no es poden dur endavant si la iniciativa no surt dels
propis interessats. Això a Formentera no acaba de quallar, ho
hauríem de pensar, potser ens hauríem de parlar, hauríem de
mirar quina estratègia perquè això pugui arribar a quallar, però
en aquests moments no ha quallat.

Per tant, l’impuls d’aquesta cooperativa està previst, però els
plans governamentals no ho són tot, fa falta també la cooperació
dels propis interessats. I aquest mateix argument li faria, si se’m
permet, a l’esmena que presenta el Sr. Juan Cardona, 14756,
això que en dic jo l’esmena testimonial d’Eivissa, i que també
fa referència al trull de Sant Joan d’Eivissa, del municipi de
Sant Joan d’Eivissa; és una esmena que està molt bé, però
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insisteix, la iniciativa ha de sortir de Sant Joan i per tant, en
principi, des d’aquí ho trob del tot improcedent.

Pel que fa a les esmenes que fan referència, d’AIPF,
denominació d’origen, potenciació de marques, aquestes crec
que també es troben dins la feina que es fa; crec que s’ha
generat una polèmica que no ha estat ni ha beneficiat per a res
el sector. Per tant, des del Govern s’impulsen aquestes marques
també des d’Eivissa.

Les altres esmenes, la 14642, que fa referència a la millora
de camins rurals, partida de 5 milions d’euros, també pens que
no hi ha cap solAlicitud, en aquest cas des del Consell de
Formentera, que pugui justificar aquest tipus d’esmenes.

Finalment, la 14638, en què es proposa una partida per fer
la delimitació de les aigües territorials d’Eivissa i Formentera;
ja ho vam comentar, és una esmena que ja hi era l’any passada,
és una esmena política, no és una esmena de pressuposts; també
és una esmena que el convit a seure’ns i mirar com es pot
resoldre. Sabem que la delimitació de les aigües té tota una sèrie
d’efectes secundaris, perquè afecten l’equilibri ecològic i també
afecten en un petit grau la pesca submarina que hi ha entre
Eivissa i Formentera, però pens que s’ha de comentar al nivell
de pacte polític i no de pressuposts.

Finalment, quant a les esmenes específiques del Partit
Popular, destacar l’esmena 14732 al capítol 7, és aquesta dels
17 milions d’euros per al FOGAIBA. Crec que l’any passat eren
12 milions, enguany ja han passat a 17 milions i que continua,
amb això dir que es tracta més que res d’una raó de peu o de
banc o d’un propòsit no declarat, que no que hi hagi una
intencionalitat de millorar aquest pressupost. I a més, com
sempre, augmentar la secció 34, secció del deute públic; per
tant, no s’entén que després critiquin el Govern per augmentar
aquest deute, per tant no pareix gaire coherent, o una cosa o una
altra, però les dues al mateix temps no poden ser.

Finalment, i ja acabam, l’esmena dels 6 milions per a
electrificació rural, la 14729, o bé totes les que hi ha després,
desenvolupament del PDR, senzillament li suggeriria que
revisàs la 14734, crec que no quadra el que s’hi esmenta i per
tant s’hauria de canviar aquesta esmena. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam tenir un altre debat, una
altra esmena a la totalitat, per sistema el Partit Popular presenta
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
agrari i pesquer és especialment greu perquè aquests sectors ja
tenen uns problemes anteriors i uns problemes de futur que
s’han d’afrontar amb realisme, però també amb molta decisió.

Nosaltres pensam que tant el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca com tot el pressupost de la comunitat
autònoma està orientat precisament a donar camí, a donar
sortida a solucions a la crisi econòmica que ens afecta, una crisi,
evidentment, a nivell internacional, a la qual, lògicament, amb
els pressuposts que tenim i amb les limitacions que tenim hi
hem de fer front, amb uns recursos minvats, amb unes
limitacions producte també, entre d’altres coses, d’un mal
finançament històric que pateix aquesta comunitat autònoma;
però, com deia, mentrestant, amb aquests recursos que
disposam, amb aquests recursos que tenim hem de fer front a
aquesta problemàtica econòmica. I estam convençuts que
aquests pressuposts hi faran front.

Uns pressuposts marcats, com deia, per aquesta crisi; per
una davallada d’ingressos prevista per a l’any que ve, i per tant
que obliguen totes i cadascuna de les conselleries a fer un gran
esforç per dur a terme els números que permetin que les
conselleries puguin fer la seva feina, que puguin fer la seva
tasca, però sense perdre de vista els objectius primordials. En
aquest cas, parlam d’una conselleria que representa un sector
productiu, un sector econòmic que, com deia, sempre ha tengut
problemes, des de sempre, pressupostaris; per tant un pressupost
que sempre trobarem que és minvat, que sempre trobarem que
és insuficient, però al qual hem de fer front amb els recursos de
què disposam. Una reducció, com bé explicava la Sra.
Consellera, per a l’any que ve, obligada lògicament per aquesta
situació, a la qual s’ha de fer un esforç suplementari d’austeritat,
a uns recursos minvats i a un sector que ja està acostumat a fer,
precisament, uns esforços d’austeritat, per poder dur a terme les
polítiques que es plantegen.

És important crec el discurs que es fa, el missatge que
s’envia, en el sentit que aquesta davallada dels pressuposts no
afectarà la renda dels pagesos; que no afectarà les línies
d’ajudes, les línies de subvencions; no afectarà els programes
més importants, els programes concrets; hi haurà d’haver
reduccions, evidentment, en determinades despeses corrents, en
les despeses manco prioritàries, però sí que es destinaran els
recursos suficients per garantir que els pagesos, que els
pescadors no patiran les conseqüències d’aquesta crisi
econòmica i de la conseqüent davallada d’ingressos de la
conselleria. I això és important, perquè aquest pressupost ve
marcat d’una manera important, per aportacions que vénen
d’Europa i estatals, i per tant la comunitat autònoma també ha
de fer l’esforç suplementari econòmica per garantir que es
complementaran aquestes despeses, que es podran dur a terme
i que per tant garantirem que la davallada dels pressuposts, de
despeses financeres, de renegociació de deutes, com deia la
consellera, que són mesures que tenen el nostre suport, però que
no afectaran, com deia, els programes i les línies establertes.
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La majoria d’esmenes que s’han presentat, des del nostre
punt de vista, fan referència a qüestions que ja o bé estan
previstes o be es duen a terme. Per exemple, hi ha tot un grapat
d’esmenes relacionades en temes de cooperatives, tant d’AIPF,
com del PP: una nova cooperativa a Formentera; la potenciació
de la cooperativa d’Eivissa; el suport genèric a cooperatives
agràries. Bé, crec que tenint en compte, com ha explicat la
consellera, que hi ha un pla de cooperatives, aquesta qüestió
està prevista i per tant no és amb aquestes esmenes parcials i
particulars que arreglarem aquest tema.

Hi ha tota una sèrie de temes que també són contemplats
dins el programa de desenvolupament rural que es du a terme
des de l’any passat per part de la conselleria, a uns quants anys
vista, com pugui ser el tema d’electrificació rural, bé sigui el
tema de millora de camins rurals, d’instalAlació de tafones o
molts altres temes que nosaltres entenem que ja entren dins
aquest programa de desenvolupament rural o dins altres plans
que hi ha en marxa, per exemple el Pla Avanza de la Conselleria
d’Innovació, que té el suport del Ministeri d’Indústria, i que
podria servir per a l’esmena que es presenta, per exemple, per
al tema de telefonia i internet de les àrees rurals. O els temes de
les confraries de pescadors, que ja serien dins aquest programa
europeu de pesca, el qual també es du a terme.

En definitiva, per tant, hi ha tota una sèrie de paquets, de
qüestions d’esmenes que ja estan previstes per la conselleria, a
les quals lògicament tots els partits hi donam suport, estam tots
molt d’acord que ha de ser un pilar de la política agrària
l’agricultura ecològica, que s’han de protegir les races
autòctones, les marques diverses, la del flaó, per exemple, que
és una que vostès plantegen, o la denominació d’origen
diverses, la del vi d’Eivissa, foment del cultiu del farratge,
experimentació agrària, totes aquestes qüestions nosaltres
entenem que ja estan previstes per part de la conselleria, amb els
recursos que hi ha, que insistesc, sempre seran limitats. O per
exemple la promoció dels productes agroramaders, que es fa a
través de la nova marca de producte local.

Hi ha altres esmenes en canvi que consideram que són més
aviat competència d’altres organismes, com és l’eliminació de
les restes de s’Escorxador, que entenem que és competència
dels consells insulars, sense menystenir que hi pugui haver
acords entre la conselleria i els consells insulars per dur a terme
aquestes qüestions o altres temes que consideram que no són
temes a prioritzar, com podria ser el biocombustible, una
esmena que es repeteix, per cert, a la pròxima secció que
veurem, que és la de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en què
tornen a insistir en el tema del biocombustible, i jo crec que és
un tema que s’ha d’estudiar i s’hi ha d’anar poc a poc, però que
ja hi ha projectes d’estalvi energètic i d’energies renovables en
què la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia hi fa feina pel
tema d’anar avançant en aquestes qüestions.

Per tant, per tots els motius que he exposat, el nostre grup
parlamentari votarà en contra de les esmenes presentades tant
pel Grup d’AIPF com per part del Partit Popular. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
cada poble llaura el seu futur, aquesta és la frase que posava i
continua posant, encara ara, un cartell de l’Obra Cultural Balear
que va sortir a finals dels anys setanta, amb un fons de Joan
Miró. I aquest poble, en aquest parlament, com a dipositaris de
la confiança que ens han atorgat els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes llauram molt magre. Al camp solem dir que els
bons pagesos es demostren a les terres primes i davant les
adversitats.

Parlam però de pressuposts, concretament dels pressuposts
per a l’any 2010, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, i
aquests, com en exercicis anteriors, són els pressuposts
possibles; o no eren els pressuposts possibles els que
presentaven vostès, que han governat quasi sempre aquesta
comunitat? Evidentment, les ganes i els desitjos de fer coses
xoquen sempre amb la realitat dels números i dels crèdits
disponibles, a no ser que es faci ficció pressupostària, i en tenim
exemples: se’n recorden de l’ISIQUEMA, que va suposar la
devolució de 25.000 milions de pessetes, 150 milions d’euros en
els pressuposts de l’any 2000 o 2001? O els ingressos
pressupostats i mai executats de l’impost dels cotxes de lloguer?

Entenc que no els agradi que parlem d’aquestes qüestions,
fins i tot que no se’ls recordi que han estat govern, molt de
temps per cert, però el rigor hauria de ser la norma bàsica per a
la confecció i el debat dels pressuposts. Mai pressupostar els
ingressos que no es produiran, es poden inflar els pressuposts
amb ingressos que no es produiran, ja els recuperarem. La crisi
no és només econòmica, és també d’actituds i d’aptituds, i
quines actituds hem adoptat?

L’any passat en aquest mateix debat, acabava la meva
intervenció dient que tots sabem el que s’ha de fer, segurament
també com s’ha de fer, i que la qüestió era si ho volíem fer. I
efectivament, podem començar per nosaltres mateixos, els
diputats i diputades d’aquesta cambra.

Tornem, però, a la Conselleria d’Agricultura. Vull destacar
aquí el compliment estricte de les obligacions de l’administració
autonòmica dins el marc i context de la política agrària
comunitària, aquesta ha estat la nostra actitud: fer la feina, i no
només fer-la, fer-la ben feta. Com ha dit la consellera, des del
2007 s’acompleix escrupolosament amb les dates de pagament
de les ajudes comunitària, de totes i cada una d’elles, mai en
aquesta comunitat s’havien pagat la primera setmana de
desembre les ajudes de la PAC. I enguany, podent avançar el
70% de les ajudes, s’ha estat la primera comunitat a complir-ho,
algunes altres no han pagat ni un sol euro.

Per posar exemples concrets, a través del FOGAIBA la
comunitat autònoma s’ha posat en aquest primer lloc. El grau de
compliment del programa de desenvolupament rural del període
2007-2013, que és el període pressupostari i d’estabilitat política
i pressupostària de la Unió Europea, s’està per damunt del grau
d’execució dels percentatges que serien raonables a hores d’ara,
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sobretot en dos aspectes bàsics: la millora de les explotacions
agràries i la incorporació de joves. La setmana que ve, a més,
s’acabaran de liquidar els pagaments de la PAC i el que quedava
pendent era la resta del pagament de la prima d’oví i caprí, que,
a més, aquest retard ve donat perquè s’han pogut aprofitar els
excedents dels drets no utilitzats, i això suposarà un 17% més a
la prima d’oví, 2,5 euros quasi més per ovella.

Vostè, a l’exposició de l’esmena a la totalitat, ha parlat de
dues qüestions bàsiques o dues qüestions principals: papers i
doblers. La simplificació en la tramitació administrativa de les
ajudes, que és un dels objectius a tota la Unió Europea, tant en
el Consell de Ministres com en els diferents ministres
d’agricultura, a part que sigui un objectiu és ja un fet. Vostè sap,
vostè sap que el pagament únic, el document del pagament únic,
la tramitació de les ajudes del pagament únic inclou 16 o 17
línies d’ajuda i es tramiten i demanen totes el mateix dia, dins
el mateix període, abans de dia 30 d’abril de cada any. A més,
a aquestes solAlicituds ja no s’han d’incloure documents que són
en el gestor documental del FOGAIBA, el DNI, el compte
bancari, els estatuts en el cas de societats, etcètera. S’han
avançat molt i s’ha d’avançar molt més, però no pot venir aquí
a dir, com ha dit, que els papers es mengen i la burocràcia es
mengen els pagesos, perquè el que hem de fer, i és la nostra
obligació, és facilitar aquesta feina als pagesos, i en aquesta
línia som. Però no pot dir que no s’estigui fent i acusar
permanentment aquest Govern que, a més d’embullar o fer les
coses malament i no pagar, a més posa més burocràcia, quan és
tot el contrari.

No li vull recordar el famós projecte de digitalització que
amb una targeta que tengués cada pagès ja en tendria prou, per
solAlicitar les ajudes, del cost que això ha suposat i del fracàs i
del fiasco que és pensar que amb una targeta, tipus targeta de
crèdit, els pagesos anant a la conselleria tendran la tramitació.
La documentació està molt ben organitzada dins els gestors
documentals, dins el SIGPAC, que no sé si sap vostè el que és,
però que sí que hi ha la documentació adient.

Pensi que quan parla d’aquestes diferències d’ajudes de
l’any 2007 a l’any 2010 o a l’any 2008, no compta els doblers
que a més hem de tornar al Ministeri d’Agricultura per haver-se
derivat cap a altres actuacions, com el programa Proporc o
Provacum, en lloc d’utilitzar-se per a les línies a les quals
venien aquests fons del Ministeri d’Agricultura, Rural i Marí i
que suposen envoltant els 12 milions d’euros més.

En una cosa sí que estam d’acord, que és que l’agricultura
i la pesca juguen un paper fonamental en el present i en el futur
de l’economia i d’aquest país. A la Unió Europea es comença a
parlar ja del que s’anomena Horitzó 2020, l’actual període que
abasta del 2007 fins al 2013 marca el tauler en el qual ens
mourem fins al 2013, i ho he dit en altres ocasions, som davant
el sector més regulat de la Unió Europea, no de bades és un dels
sectors origen i raó de la Unió Europea.

Sobre les esmenes que presenten tant el Grup Mixt AIPF
com el Partit Popular no les podem acceptar. Vostè demanava
que retiràssim els pressuposts, jo crec que el que hauria de fer
el Partit Popular és retirar les esmenes, perquè, entre d’altres
raons, són repetitives; no ens aporten res de nou i sobretot l’únic
que aporten és més despesa. I com explicava el Sr. Carretero en
algun dels seus debat en què ha intervengut, més, més, més no
dóna com a resultat menys, i tenim menys per gastar, i vostès ho
saben i haurien de fer, com a oposició, aquest exercici de
responsabilitat.

Ho creguin, aquesta conselleria fa tot el que li toca fer, ho fa
amb els recursos i mitjans de què disposa i no està desatesa cap
ni una de les seves propostes, que via esmenes han presentat no
només enguany sinó els dos exercicis anteriors en què hem
tengut ocasió de debatre els pressuposts. I l’any que ve tengui
clar que seguirem apostant per aquest sector clau en aquestes
illes, com hem fet atenent totes les situacions, com fins ara, com
sempre, tot i que els pesi seguirem donant resposta.

Jo els recoman, entre d’altres coses perquè algun de
nosaltres ja ens ho aplicam, que aquestes festes de Nadal es
passegin per fora vila, pel camp i gaudeixin d’un paisatge que
els pagesos i el temps han modelat; vegin, com a pesar de
nosaltres, des d’aquí dins, a pesar de les nostres disputes i
diferències, aquí a fora la vida continua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. En torn de rèplica, el Grup
Parlamentari Mixt AIPF, el Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, em sap molt de
greu que no se m’aprovi cap ni una de les esmenes que he
presentat, igualment crec que les esmenes que ha presentat el
portaveu del Partit Popular estan també molt ben presentades,
i referent a les meves, senyors portaveus, són totes d’afectació,
de substitució, per tant no s’addiciona ni un euro més als
pressuposts d’agricultura.

Em sap també molt de greu que no s’aprovi el conveni o
solAlicitud de conveni amb el FOGAIBA per ajudar a tramitar
paperassa al Consell de Formentera, el que es fa a tots els altres
consells i no que despatxi una vegada, una persona per mes un
matí.

També, quant a aigües interiors, accept la reunió que m’ha
proposat la portaveu d’Eivissa pel Canvi, però crec que farà
falta més gent, a part d’ella i jo, per definir les aigües interiors
d’Eivissa i Formentera.

I quant a les cooperatives, sí que hi ha gent interessada, el
que passa és que l’administració ha de donar la primera passa
per posar doblers, per posar pressupost damunt la taula perquè
es vegi que hi ha una intenció real de dur endavant aquest tema.
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I una darrera puntualització, Sra. Consellera, li torn repetir
i li repetiré les vegades que faci falta, que faci valer el pes de la
seva conselleria almenys a nivell territorial, perquè s’incloguin
les esmenes que hem presentat, tant el portaveu del PP com jo
mateix, al decret Nadal; crec que si no hi ha cap esmena que
s’inclogui en el decret Nadal ens penedirem tots, però els que ho
patiran seran els pagesos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria començar
conhortant el Sr. Mayans, ja ho sap Sr. Mayans que no se
n’aprovarà cap ni una de les seves esmenes ni de les del PP en
agricultura, ni durant enguany, ni l’any passat, ni l’any que ve,
si és que no canvia el Govern abans. I això enllaça amb la Sra.
Mayans, amb la Sra. Marí Mayans, perquè clar, deia que les
comparances es faran dins un any i mig; ho garanteix vostè que
dins un any i mig hi haurà eleccions i que no seran abans? Ho
garanteix que no hi haurà canvi de govern abans? És important
això, jo crec que aquesta expressió ens omple si tan vol de
tranquilAlitat. Però hi ha una cosa Sra. Marí que confon: una
cosa és la decisió dels ciutadans i l’altra cosa és que puguem
comparar i discutir les propostes de cadascú, i li record que aquí
no es tracta que jo ho trobi bé o no, jo parl en nom del Partit
Popular, parl en nom d’un grup -clar, vostè no està acostumada
a actuar en grup, perquè no té grup-, però nosaltres som 28
diputats, 28, i actuam en grup i aquest grup té un portaveu que,
en aquest cas, en agricultura, som jo. Per tant, el que jo he dit no
ho he dit per a mi, si a mi no m’agrada, no és que no m’agradi,
és que no agrada al Grup Popular; és que creim que no
funcionen les coses i l’evidència és fora. 

El Sr. Garcías convida els diputats a passejar per fora, jo sol
anar-hi, veuran que hi ha vida, però veuran també que les coses
no estan bé i veuran que les coses són manifestament
millorables. Veuran també quan vagin per fora que els passejos
no cobren. No dic que es quedin sous, no cobren i és clar, que
em diguin que estan d’acord en quasi totes les esmenes del
Partit Popular perquè ja es fa i que a moltes em remeten al Pla
de desenvolupament rural i llavors comprovam que el 27 de
novembre d’enguany el Govern canvia el Pla estratègic de
subvencions a l’àrea d’agricultura i modifica i treu de l’eix 1,
que és on estan totes aquestes ajudes d’infraestructura, les
partides i les deixa a part i no inclou ni camins rurals ni
electrificació, no entenc per què em diuen això, o no s’han mirat
la normativa o intenten confondre al grup parlamentari i a la
gent, perquè això és com els dic.

Voldria que m’explicassin com es fa, baixar el capítol 7,
baixar la secció, la part dels pressuposts que van destinats
expressament a ajudar les empreses agrícoles i garantir que no
perdran ajudes, com es fa això?, perquè ho haurien de dir.
Diuen, malgrat la baixada general, els pagesos no se’n
ressentiran, jo els dic han baixat, si vol que no ho comparem
amb l’any 2007, ho compararem amb el 2009. Han baixat 7
milions d’euros respecte del 2009 en capítol 7 i si hi afegim el
de la conselleria, 3 més, són 10. 10 milions d’euros que han
baixat de capítol 7 i diuen que continuaran cobrant igual, com
es fa? Com és aquesta fórmula matemàtica que lleves, però
continues cobrant el mateix?

La conselleria no compleix, Sr. Garcías, les obligacions que
li toquen. No atén bé els pagesos, perquè si ho fes ho veuria. No
és qüestió que m’agradi o no, és qüestió que els pagesos en
aquest moment es queixen. Miri, Sr. Garcías, que em digui que
han avançat tant en la simplificació administrativa, que avui ja
no s’ha d’incloure el DNI o la cartilla de ramaders, la
documentació que ja obra a la conselleria, Sr. Garcías, això ho
diu la Llei de procediment administratiu de l’any 92 -1992-, la
Llei de procediment administratiu. Ho sabia, això? Aquest és
l’avanç? Aquesta és la simplificació administrativa, que les
ajudes (...) es concentrin? I totes les altres tramitacions, Sr.
Garcías, totes les altres ja estan bé? Perquè no és això el que diu
la Directiva de serveis. Això no és el que diu la normativa
europea.

Aquesta és la qüestió. Que a mi, ara... els sembli malament
que s’endeutin i que no es vulguin endeutar, ho puc respectar,
però si ho fan, per a tots. Al Sr. Conseller, el que ha explicat
avui el Sr. Garcías li ho hauria d’explicar -és clar, no hi és-,
però li ho hauria d’explicar al conseller d’Hisenda perquè el
conseller d’Hisenda ha incrementat l’endeutament, diu que -i li
ho repetesc- que sortirem i ho va dir dins la comissió -ara arriba
el Sr. Conseller, supòs que no em desmentirà-, ho va dir dins la
Comissió d’Economia i Pressupostos a la presentació del seu
pressupost en la qual va dir que sortiríem de la crisi, però
endeutats al límit. Ara vostè diu que per ajudar els pagesos no
ens podem endeutar, per als altres sí, això està bé, però per als
pagesos no. 

Miri, si volen refer el sistema pressupostari i llevar tots els
endeutaments, facin-ho, però per a tots igual, no només per als
pagesos i per als altres sí. Em sembla absurd aquest
plantejament.

A mi, Sr. Garcías, no em sap greu, ni al grup parlamentari
ens pesa que vulguin ajudar el sector. L’únic que desitjam és
que efectivament li donin suport, que sigui veritat això que
diuen. Estam cansats, sempre, quan acabam aquests debats
sempre parlam i sempre feim uns discursos preciosos de suport
al sector. Sr. Garcías, fets i no paraules, donin-li suport de
veritat. Donin-li suport de veritat i li donarem la raó. Gestionin
i paguin els deutes.

Vostè s’indigna i la Sra. Consellera s’indigna, però només
he de mirar la pàgina web -i ja ho he dit- de la Conselleria
d’Economia quan ha tret el compte general del 2008 i resulta
que en el 2008 no pagaren. Això és així, no pagaren. No
pagaren 60 milions d’euros. Això són documents oficials. No
només li ho passaré, sinó que li ensenyaré com es fa per mirar
la pàgina web de la Conselleria d’Economia i veurà com diu
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això: no han executat la majoria del pressupost de l’any 2008 i
la data en què ho treia la conselleria era juliol del 2009. Això els
hauria de fer una miqueta de vergonya. Els hauria de provocar
pensar una mica realment què és el que passa. No perjudiquen
el Partit Popular per dir que ara critiquen el que deim,
perjudiquen els pagesos llevant-los allò de què tenen dret.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. En torn de contrarèplica, Grup
Parlamentari Mixt, vol la paraula? Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, Sr. Cardona, vostè
defuig el debat principal, cap sector no pot viure d’una política
de subvencions i vostè, com a representant d’un partit que és diu
liberal, ho hauria de saber. No assimila polítiques actives que
dinamitzin aquest sector, només manifestam una política de
subvencions. Així no es beneficia cap sector, tampoc aquest
sector que és l’agricultura. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, no volen intervenir. Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament és per contestar les
darreres afirmacions del Sr. Cardona que ens té acostumats a no
utilitzar el rigor que reclam cada vegada que intervinc -i fa una
estona- a aquesta tribuna. Demana que justifiquem que no hem
pagat 60 milions d’euros, que no hem pagat no sé quantes coses,
que no hem pagat. 

Sr. Cardona, vull que sigui rigorós en les seves afirmacions
i en les informacions que tramet. Quan li he dit allò de la
simplificació de les ajudes, li he remarcat que la tramitació del
pagament únic que són 17 línies de subvenció es fa amb un sol
expedient i s’han anat sumant cada any línies a aquest sol
expedient, 17 tramitacions que ara és una. Això és simplificació
i no és una simplificació que haguem fet nosaltres, aquest
govern, és una simplificació que s’ha fet a tota l’Unió Europea.
El que sí ha fet aquest govern ha estat complir des del 2007 els
pagaments del pagament únic, quan tocava, la primera setmana
que es podia pagar i també li ho he de marcar.

Una altra qüestió, moltes de les ajudes pendents a què vostè
fa referència sempre són ajudes a inversions del Programa de
desenvolupament rural, inversions que es cofinancen en tres
fons, a més de l’aportació privada de qui fa la inversió: fons
comunitaris, fons estatals i fons autonòmics. Quan s’han fet les
inversions i s’han cobert els expedients i hi ha hagut tota la
disponibilitat s’han pagat. Els pagesos saben que han cobrat, els
que ho tenen bé, perquè n’hi ha que no ho tenen bé i segueixen
la seva tramitació i esperen tenir tot l’expedient resolt, com és
normal. Allò que no és normal és que es facin afirmacions en
seu parlamentària que tergiversen la veritat i que trameten a
l’opinió pública que els pagesos per una part, tot el temps i
contínuament, demanen doblers i per l’altra, a més de demanar-
los, llavors no es cobren. Això no és seriós, ni a aquest
parlament ni a cap altre. 

Companys seus a altres comunitats autònomes no tenen
aquest discurs catastrofista i derrotista envers un sector bàsic i
fonamental per al futur de qualsevol país, com per sort a la Unió
Europea s’ha arribat a la conclusió que no només hem de
mantenir el sector agrari com a qüestió productiva, sinó com a
qüestió de garantia alimentària, de seguretat alimentària, de
seguretat mediambiental i de seguretat, en definitiva, per al futur
de la Unió Europea i, entre d’altres, d’aquesta comunitat. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hi ha fixació de posició dels grups que no
han intervingut? No?

Doncs en aquest cas passarem a la votació.

Començarem pel debat número 5 de globalitat, que va
quedar pendent d’ahir, agrupació de la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura amb les seccions i entitats afins. En primer
lloc, el Grup Parlamentari Popular ha retirat l’esmena 14925. És
així, Sr. Portaveu? 

I s’ha transaccionat l’esmena 14909, que quedaria aprovada
per assentiment. És així, senyors portaveus? 

Passam, doncs, a la votació

Sí, Sr. Vicens? 

EL SR. VICENS I MIR:

Demanaria que es votàs a part la 14558 i la 14561.

LA SRA. PRESIDENTA:

14558 i 14561.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs, començaríem la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt AIPF. 

Passam a votar. Votam. A favor, 27, ... 

Sr. Fiol, em demana la paraula?

Bé, com saben, senyores i senyors diputats, falla el sistema,
quan siguem de vacances intentarem trobar recanvi i, de
moment, vull dir, òbviament vostè ha votat a favor, per tant,
serien 28 a favor, 29 en contra, si a tothom li sembla bé. Cap
abstenció. Per tant, queden rebutjades. 

Ara votarem les esmenes del Grup Parlamentari Mixt 14558
i 14561, del Sr. Vicens. 

Passam a votar, ...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, simplement per aclarir, hi ha Mixt-1 i Grup
Mixt-2. No?

LA SRA. PRESIDENTA:

Exactament. 

EL SR. PASTOR I CABRER.

Quin és d’aquests?

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Mixt-2. El Grup Mixt-1 és AIPF, que hem fet
abans. Grup Mixt-2 en el seu seguiment. 

Passam a votar. Votam. 

A favor, 1; en contra, 29, 28?, i cap abstenció. Queden
rebutjades. 

I passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
que és el tercer bloc. 

Passam a votar. Votam. 

A favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Per tant també
queden rebutjades.

Passam a la votació del debat número 10 de totalitat,
agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut i Consum amb
les seccions i entitats afins. Hi ha tan sols les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. 

Passam a votar. Votam. 

Vots a favor, 28; en contra, 29. Per tant queden rebutjades.
Cap abstenció.

Passam al debat número 11 de globalitat, agrupació de la
secció 18, Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i
entitats afins. Vull dir que l’esmena 14554, del Grup
Parlamentari Mixt-2, de la Sra. Suárez, està retirada. 

Sí, Sr. Mayans? Per què em demana la paraula? Digui?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Les esmenes de salut del Mixt-1 ... no estan retirades, supòs
que s’han de votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, ara no som a la votació de les esmenes dels
diferents grups i, en concret, del Grup Mixt, sinó que som en la
fase d’aquelles esmenes que estan retirades, com la de la Sra.
Suárez o de les esmenes que han arribat a un consens i hi ha
assentiment. Després passarem a la votació. 

Per tant, retirada l’esmena 14554 passam a les esmenes que
han aconseguit ser transaccionades, la 15029, que es pot donar
aprovada per assentiment, si els senyors i les senyores portaveus
estan d’acord.

I després també s’ha transaccionat l’esmena 14553, del Grup
Parlamentari Mixt, que també quedaria aprovada per
assentiment.

També s’ha transaccionat l’esmena 15027, del Grup
Parlamentari Popular, que també quedaria aprovada per
assentiment.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sra. Presidenta, el nostre grup va donar suport a l’esmena
15027, però era una transacció, una transacció que només afecta
el subconcepte i no hi ha cap altra cosa. Si el Grup Popular està
d’acord acceptaríem l’esmena que no afecta ni la quantitat ni
cap altra cosa, només el subconcepte 22700.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això crec que era així com havíem quedat, no és així?

Sí, Sra. Castillo?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

El Grup Popular va entendre que s’aprovava aquesta
esmena, no que es transaccionava. De fet no coneixem el
contingut de la transacció.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Precisament el que he dit és que per error vàrem dir que
l’acceptàvem i el que fèiem era una transacció, però una
transacció que l’únic que canvia és el subconcepte del 22700 al
22706, no canvia la quantitat i no canvia absolutament res. És
una esmena per tal de redactar definitivament de manera urgent
el Pla de salut de la CAIB, només canvia el subconcepte.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs entenem que està transaccionada i que es pot donar
aprovada per assentiment amb les matisacions que ha fet el Sr.
Gascón. És així? 

Doncs, en aquest cas sí que passaríem, ara, a la votació de
les esmenes. Les primeres, les del Grup Parlamentari Mixt-1
AIPF. 

Passam a votar. Votam. 

A favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. 

(Remor de veus)

Doncs, aquí dóna en pantalla bé, que ha votat. Qui ens surt
que no ha votat no és el Sr. Fiol, en aquesta ocasió, sinó el Sr.
Gornés. Si els sembla bé consideram 28 a favor, 29 en contra,
cap abstenció i que queda rebutjada.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

Passam a votar. Votam. 

A favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Per tant, queden
rebutjades.

Passam al debat número 12 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball i Formació
amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc hi ha esmenes que han estat acceptades que
són les 14827, 14828, 14829, 14830 del Grup Parlamentari
Popular i que entenc que es poden donar per aprovades per
assentiment. És així senyores i senyors portaveus? Doncs
queden totes aprovades per assentiment.

Després hi ha les transaccions a les esmenes 14826, 14832,
14833 i 14835, també del Grup Parlamentari Popular, també es
poden entendre aprovades per assentiment? Sí. Doncs també
queden aprovades per assentiment.

I passaríem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF i del Grup Parlamentari Popular. Els
pareix bé l’agrupació?

Doncs passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor 28; en contra 29; cap
abstenció. Per tant, queden rebutjades.

Al debat número 13 de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 20 Conselleria d’Agricultura i Pesca amb les seccions i
entitats afins, hi ha una votació que podrà ser conjunta de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt AIPF i pel
Grup Parlamentari Popular.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor 28; en contra 29; cap
abstenció. Per tant, queden rebutjades.

I continuarem amb el debat dels pressuposts.

Debat número 14, agrupació de la secció 21, Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia amb les seccions i entitats afins.

Hi haurà una defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen a la secció 28 i altres entitats. Per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF el Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta conselleria he presentat
algunes esmenes, crec que són d’interès i resolen problemes de
fa temps a diferents illes, sobretot també a Formentera. He de
dir també que donaré suport a les esmenes que presenti el Partit
Popular.

Quant a la definició més concreta de les esmenes, n’hi ha
alguna que fa referència al Pla d’eficiència d’enllumenat, que a
part dels beneficis que representa per a la localitat allà on
s’instalAli és evident que representa un estalvi quant a
pressupost, perquè el consum energètic és molt menor. Per tant,
mitjançant aquesta esmena es diu que s’acabi el Pla d’eficiència
que es va engegar la legislatura passada i que ja queden pocs
llocs allà on no arribi, però he de dir que encara hi ha alguns
llocs que encara no s’ha finalitzat.

Un tema important. L’únic polígon que existeix a l’illa,
tenim un gran desavantatge perquè no està urbanitzat i tampoc
no existeixen les mínimes coses exigibles a un polígon
industrial avui en dia. L’any 2009 se’m va dir que s’estava
pendent de signar un conveni entre el Govern balear i el Consell
de Formentera, fins a dia d’avui no sabem de què és aquest
conveni. Per tant, aquesta esmena fa referència a aportar una
partida per firmar aquest conveni per urbanitzar el polígon. I va
un poc més enllà, també en la construcció de naus modulars
perquè puguin ser després aprofitades, i dic aprofitades perquè
també hi ha una esmena que complementa aquesta, que és la
creació d’un miler d’empreses. En època de crisis com l’actual,
molta gent emprenedora i molta gent que té iniciatives es troba
amb la impossibilitat d’obtenir crèdits, la impossibilitat de fer
front a la despesa inicial per muntar una empresa i seria una
bona solució, que no existeix a l’illa, la construcció o
l’aprofitament d’aquestes naus modulars per a la creació d’un
miler d’empreses o qualsevol altra fórmula que triï la
conselleria. Crec que és important que existeixi aquesta
iniciativa que ara mateix no funciona. A Eivissa mateix hi ha
una iniciativa similar que permet els nous emprenedors està dos
anys en aquestes naus o oficines i una vegada implantats poder-
se traslladar a una ubicació més definitiva i quan ja tenen
evidentment l’empresa funcionant.



3788 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 4 / 16 de desembre del 2009 

 

Hi ha una demanda que faig cada any i també cada any la
me fa el sector productiu de Formentera, en aquest cas concret
la petita i mitjana empresa, que és sobre el recinte firal. Vostè
comprendrà, Sra. Consellera, que li he de fer perquè és evident
que és l’única illa ara mateix allà on no existeix un recinte firal
i, per tant, no es poden desenvolupar actes allà on es necessiten,
no dic grans, però sí infraestructures modulars, infraestructures
on es puguin fer actes importants.

Tema gasoducte. Tots sabem que ja ha arribat a Eivissa,
però jo no som dels estudis, som molt més d’inversions i
inversió productiva, però en aquest cas sí que li deman
mitjançant una esmena que s’estudiï el tema de dur el gas, deixi-
m’ho dir així, a l’engròs, a l’illa. Ara mateix l’empresa
subministradora no instalAla nous dipòsits de gas. A moltes
empreses que ho han demanat se’ls ha denegat perquè no hi ha
noves instalAlacions d’aquest tipus a l’illa i és un greu problema
per a instalAlacions mitjanes i grans. Per tant, sobre aquest tema
sí que li demanaria una atenció especial perquè d’alguna manera
hem de solucionar aquesta problemàtica, no li dic com,
simplement li dic que mirem la manera de fer arribar aquesta
font energètica important i avui en dia cada vegada més de
moda a l’illa perquè crec que en un futur i en un present ja la
necessitam.

I després una darrera esmena que fa referència al Pla de
pedreres. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular ha presentat aquesta esmena a la
totalitat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia perquè
no és un pressupost per fer front a la crisi, no ho era tampoc el
pressupost de l’any 2009, i així ho vàrem denunciar; però el
pressupost per a l’any 2010 ho és manco. He de recordar que
quan es va redactar el pressupost del 2009 era quan aquest
govern, el Govern balear, negava la crisi, quan el president, el
Sr. Rodríguez  Zapatero, havia promès crear 2 milions de llocs
de feina, enganant els ciutadans amb el pleno empleo. No hi
podia haver, idò, si aquest govern negava la crisi, un pressupost
per fer front a la crisi.

Però avui, quan la crisi és més que evident i reconeguda ja
per part d’aquells que la negaven, pensàvem que el Govern
hauria rectificat i que la Conselleria de Comerç i Indústria
presentaria un pressupost pensat i dissenyat per ajudar les
empreses i plantar cara a aquesta difícil situació en què ens
trobam. Però veim que no, el projecte de pressupost per a l’any
2010 de la Conselleria de Comerç no rectifica, no millora el del
2009, sinó que l’empitjora.

Per al 2010 el pressupost d’aquesta conselleria baixa un
7,68% respecte de l’any 2009, quan el global de la comunitat
baixa només un 4,9%. El pressupost passa de 55.076.000 euros
del 2009, a 50.843.000 per al 2010, 4.233.000 euros menys que
l’any passat. Hem pogut llegir en els mitjans de comunicació,
Sra. Consellera, les seves declaracions que no baixaven i que no
baixarien les ajudes a les empreses. Idò bé, Sra. Consellera, jo
li he de dir que vostè no ha complit la seva paraula. Els capítols
4, 6 i 7 sumats baixen 4.352.000 euros, és a dir, un 9,24%
menys que l’any 2009. Baixen un 9,24%, quan el total del
pressupost baixa un 7,68%. Les operacions de capital, les
transferències baixen més que la resta dels capítols, Sra.
Consellera.

El capítol 4 baixa 1.553.000 euros, és a dir, un 14,72%. El
capítol 6, 1.227.000, és a dir, un 27,49%. I el capítol 4 davalla
1.571.000 euros, que és un 4,90%. Però si miram dins el capítol
7, dins el global, sí que hi ha una partida que puja, i curiosament
és la 7600, la partida de les transferències a corporacions locals,
ajuntaments, consells insulars. Aquesta partida si sumam tots els
programes puja 1.644.000, puja un 16,77%, però la resta de
partides del capítol 7 baixen. La 7700, que és transferència a
empreses privades, baixa 533.000 euros, baixa un 4,32%. Les
ajudes directes a les empreses baixen un 4,32%. Sra. Consellera,
vostè no ha complit la seva promesa que no baixaria les ajudes
a les empreses. I la partida 7800, la que són transferències a
famílies, institucions sense finalitat de lucre, baixa un 57,48%,
passa de 5.163.000 euros a 2.169.000. Les ajudes a
associacions, senyores i senyors diputats, baixen un 57,98%.

És a dir, si comparam el pressupost del 2009, vostès, Sra.
Consellera, lleven doblers de les empreses i associacions per
subvencionar els ajuntaments i consells insulars. Passen doblers
d’allò privat a allò públic, recursos que es destinaven a
l’empresa privada, enguany vostès els destinaran als
ajuntaments. 

El Grup Parlamentari Popular no ha presentat cap esmena
que proposi una baixa a les partides 7600, no tocam les
transferències als ajuntaments. Però el que no ens pareix bé és
que vostès incrementin les ajudes a costa de l’empresa privada
i de les associacions. És per això que nosaltres presentam
esmenes d’addició a les partides 7700.

Les nostres esmenes d’addició del capítol 7 suposen un
increment de 6.500.000 euros, és a dir, un increment del
55,12%. Pensam que estar bé ajudar als ajuntaments pel que fa
al comerç urbà i de proximitat, però pens que és perillós
destinar els doblers dels recursos dels ajuntaments que a les
empreses. Pareix més un altre Pla E, Sra. Consellera. I hem de
tenir en compte en aquests moments que molts d’ajuntaments
amb el Pla E, amb els dos, ja hauran fet aquestes obres, però
perquè no els ha costat res. Ara, si ells han de fer inversió
comptant només amb la seva subvenció, tal com estan les
finances municipals, crec que serà molt poc efectiu.

El que sí és real és que enguany, en un any han tancat 172
comerços i hi ha 774 persones que han deixat de fer feina en el
sector comerç. D’aquí que nosaltres presentem una esmena
d’addició d’1.500.000 euros d’ajudes directes a les empreses. 
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Però aquesta esmena a la totalitat Sra. Consellera és també
una crítica a la mala gestió de la conselleria, promeses
incomplides i una baixa gestió pressupostària. 

A la seva compareixença per tal d’explicar el projecte de
pressupost del 2010, li vaig demanar, Sra. Consellera, quina era
l’execució del pressupost d’aquest any, del 2009 i concretament
del capítol 7. Em va dir que no em podia contestar, però que ja
m’ho diria. Jo no sé si és que s’ha oblidat o que vostè no ho ha
mirat. Però jo li diré quina és l’execució, Sra. Consellera. A 30
de setembre del 2009 vostè ha contret del capítol 7 tan sols un
30,74%, el que no sé és el que ha pagat. I en un any de crisi no
gasten i els doblers a més els paguen malament. Només ha
disposat vostè d’un 71,20 del capítol 7, mala gestió Sra.
Consellera.  A promoció industrial ha contret un 37%, però és
que a la partida 77 que és la transferència a empreses tan sols ha
contret un 20,33%. I a famílies i institucions sense finalitat
lucrativa, vostè ha contret un 3,85%, quan està dotada en 2,5
milions d’euros. A energies renovables i estalvi energètic només
un 29,45%; un 10,6% només a la partida d’empreses privades.
I a Comerç el mateix, només ha contret un 11,45%, 450.000
euros dels 3.900.000 euros que hi ha pressupostats.

Jo no els vull cansar més, senyores i senyors diputats, però
sí li vull dir, Sra. Consellera, amb les dades que li he donat, que
vostè du el mateix camí que l’any passat quan va tancar
l’exercici en un 69,41% només de contret de capítol 7. Mala
gestió, Sra. Consellera, no gestionen bé els recursos, no gasten
el pressupost i les ajudes no arriben a les empreses i quan
arriben no sabem quan paguen. Què ha pagat, Sra. Consellera?
Cregui’m, així no es gestioni una crisi, així no s’ajuda a les
empreses, així no s’ajuda a la creació d’ocupació, senyores i
senyors diputats.

I què ha estat, Sra. Consellera, de les seves promeses, dels
seus grans anuncis? A novembre del 2007 ens va dir, ens va
anunciar una llei del sector energètic. A hores d’ara sabem que
hi fan feina, però res més. Ara fa un any també que ens va dir
que enguany es transferiria la competència d’artesania al
Consell Insular de Mallorca. Ara ens ha dit que ho farà l’any
que ve. Bé, anam d’any en any, qualque dia arribarà.

Havia de donar vostè un fort impuls a la creació d’empreses
industrials. Ha tancat el 35%. Els instalAladors es queixen de la
competència deslleial i del fort intrusisme que pateixen per mor
de la crisi. Aturats que s’anuncien per fer qualsevol tipus de
reparació, i la conselleria no fa res, no els protegeix.

No s’ha presentat tampoc encara l’anunciat Pla
d’internacionalització de les empreses que vostè va anunciar el
novembre del 2007. Ara ens ha dit que quedarà enllestit el
setembre del 2010, però vostè tampoc no l’ha pressupostat. Per
tot això nosaltres presentam una esmena d’addició de 4 milions
d’euros per a la dotació d’aquest pla.

I què podem dir de la política de sòl industrial, de facilitar
sòl industrial a les empreses? Els empresaris es queixen de la
falta de sòl i dels preus del sòl industrial, quasi tan car com el
residencial. Quants polígons han inaugurat vostès dels que va
iniciar el Partit Popular la darrera legislatura? A Porreres no ha
començat, el Partit Popular havia comprat els terrenys i va
iniciar la tramitació. A Sant Antoni no s’ha començat, el Govern
del PP el va adjudicar. A Sa Pobla no ha començat. A Campanet
vostès compraren els terrenys el 2002, tampoc no s’ha
començat. Sóller, aquest sí, el Govern del Partit Popular el va
adjudicar i fins i tot hi va posar la primera pedra.

Quines iniciatives han pres vostès? Quins polígons han
iniciat? El Grup Parlamentari Popular ha presentat esmenes que
van en aquest sentit i per a la construcció de nous polígons.
Esmenes que han estat rebutjades dins comissió, amb l’excusa
que els ajuntaments no han fet petició. Com si fos competència
dels ajuntaments i no fos de la conselleria. Vostè va dir, Sra.
Consellera, dins la comissió que l’IDI actuava com a promotora.
Idò no, Sra. Consellera, la política de l’IDI, igual que la política
d’aquest govern és com la política del Sr. Rodríguez Zapatero,
no fer res i esperar, esperar que siguin els altres països els que
ens treguin de la crisi.

I acab, Sra. Presidenta, dient que pel que fa a Fires i
Congressos lament molt que encara no s’hagi pogut redactar el
projecte del nou recinte firal i que s’hagi d’iniciar un nou
concurs per elegir la ubicació. No hi haurà recinte firal aquesta
legislatura tampoc. Fires i Congressos necessita un fort impuls,
l’activitat firal per al 2010 baixa un 32,4%, un 32,4% menys
d’ingressos d’explotació. Tot això havent assumit del CDEIB
l’organització de fires a l’exterior, que per cert no estan
pressupostades.

Em queden només les esmenes parcials que resumeix en vint
segons -li ho promet, Sra. Presidenta-, en vint segons resumeix
que hem presentat esmenes per suprimir la Direcció General de
Fons Europeus perquè pensam que la direcció del consorci
Centre Balears Europa ho pot dur directament la conselleria.
Suprimim el programa 721B, que és la rehabilitació de terrenys
contaminats. Unifiquem els dos programes de la Direcció
General d’Energia. Proposam, també, inspectors per lluitar
contra l’intrusisme a indústria. Esmenes per potenciar l’activitat
firal. Quant a sòl industrial també presentam esmenes i també
un pla de xoc per a la indústria bijutera de Menorca. Foment per
a les energies renovables, sobretot per al foment de la biomassa.

Una pregunta que li faig, Sra. Consellera, per acabar, vostè
va dir que signaria un conveni amb els pactes que haguessin
signat els batles i la FELIB, li vaig demanar a veure si també ho
faria amb l’AMIB, li deman, em contesti, per favor, prengui
nota, deixarà l’AMIB a fora? Només firmarà vostè amb la
FELIB? No crec que sigui tan sectària de fer-ho, però li deman,
per favor, que em contesti.

Res més, Sra. Presidenta. Acab dient que també hem
presentat unes esmenes per a que es faci un pla per facilitar
l’accés als crèdits a les petites i mitjanes empreses. Gràcies.
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern per obrir una
qüestió incidental, per això té la paraula la Sra. Consellera de
Comerç i Indústria, la Sra. Vives. 

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

Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr. Oliver, Sr. Mayans,
moltes gràcies al Partit Popular i a AIPF, per suposat, per
l’interès que han demostrat sobre el present i el futur d’aquesta
conselleria. També vull valorar les esmenes, algunes, no ho ha
dit, han estat acceptades perquè entenem que són assumibles,
d’altres han estat rebutjades simplement perquè estan en una
línia que ja se donen, no de la manera que vostès ho demanen,
però sí d’una altra manera més indirecta. Altres simplement han
estat rebutjades perquè no són competència nostra.

Vostè ha parlat de baixades a capítols distints, jo li vull
aclarir una mica perquè crec que és interessant encara que sigui
i pertany als pressuposts de, encara que hagi parlat també dels
pressuposts d’enguany més que dels futurs. Li he de dir que la
baixada en el capítol 4 és a causa de la supressió d’empreses
públiques i a la millora de gestió de Fires i Congressos, s’ha
millorat la gestió i molt, i també de l’IDI. En el capítol 6 la
baixada, simplement, és perquè s’ha acabat l’estudi d’energies
renovables i la Llei de comerç, per això han sofert una baixada.
En el capítol 7 la baixada és a causa de la finalització, i ja li vaig
dir, de Son Barbassa, principalment, però es mantenen altres
tipus d’ajudes. Després vostè ha parlat del setembre, vostè sap
que l’exercici pressupostari acaba el mes de desembre i a finals
d’any es paguen moltíssimes ajudes. 

Dit això, Sr. Mayans, li volia dir que s’ha acceptat l’esmena
del polígon industrial, però ja dic que és l’Ajuntament de
Formentera el que ha de fer la petició, el que ha de facilitar
terrenys, però estam disposats a fer feina en aquest sentit. Quant
a la creació d’un viver d’empreses l’hem rebutjada perquè no
tenim cap petició per part del consell insular, però estam
absolutament oberts, i el convit a vostè també, a tractar i a parlar
d’aquest tema les dues institucions i vostè com a representant al
Parlament.

Dels recintes firals ja li he dit, i li he dit amb tota
l’honestedat del món, a Formentera des que nosaltres governam
hi ha altres prioritats i casualment es veu que vostè deu parlar
amb una part del sector econòmic i nosaltres amb l’altre o a
vostè li diuen una cosa i a nosaltres una altra. La prioritat, ara,
és acabar el centre polivalent de Can Gabrielet i mirar que dóna
de si aquesta infraestructura i mirar de fer les coses allà. Ha dit
vostè, i li vull recalcar, que donaria suport a les esmenes del PP.
Li puc assegurar que no entendria de cap manera que donés
suport a la supressió de la Direcció General de Fons Europeus
perquè precisament aquesta direcció general ha estat
absolutament positiva i ha donat molts de doblers a l’illa de
Formentera. 

Quant al gas a Formentera li assegur que ho tendré en
compte, és un tema complicat, en aquests moments, perquè està
una mica pendent de la xarxa interna d’Eivissa. Respecte del
que ha dit de passar tants de doblers de la cosa pública a la cosa
privada o de la cosa privada  a la cosa pública jo discrep, perquè
moltes vegades passam doblers, les inversions que es fan dins
el sector públic és obvi i és evident que beneficien al sector
privat. Està clar que fer obres a carrers, a places, a zones
comercials per fer-les més atractives beneficia la indústria de la
construcció, beneficia els instalAladors que vostè n’ha parlat i
també beneficia els comerços que es veuen clarament afectats
d’aquestes millores. Com li vaig dir l’altra vegada, també, hi ha
altres tipus d’ajudes com, per exemple, no sempre són per fer
places o per arreglar carrers, hi ha ajudes que van als
ajuntaments que són, precisament, per fer senyalitzacions
exactes i exhaustives on es troben ubicats els comerços, on es
troben ubicats els llocs d’interès. Això són inversions
importants que es fan. Li deman, per favor, que demani als seus
ajuntaments afectats i veurà com estan de satisfets amb aquesta
conselleria que vostè li troba tants de defectes.

Voldria dir que, evidentment, respect els distints
posicionaments que s’han realitzat al voltant d’aquests
pressuposts, però al mateix temps vull defensar amb
contundència que són els únics pressuposts possibles en aquests
moments i en la situació actual. Jo crec que uns pressuposts
fortament marcats per la davallada d’ingressos, i això cregui’m
que em sap greu, però és el que hi ha, és la realitat, admetre el
contrari seria fer ciència ficció i, per tant, aquesta davallada s’ha
d’assumir i s’han de manejar els doblers de la millor manera
possible. Això no lleva que siguin uns pressuposts reals i que
siguin uns pressuposts factibles i escolti una cosa que crec que
és molt important, a vegades la quantitat no ho és tot, a vegades
és com maneges aquests pressuposts, com gastes aquests
doblers, amb què els gastes i amb quina finalitat els gastes. Això
és molt important i em compromet, des d’aquesta tribuna, des
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a cada euro
donar-li un parell de voltes abans de saber com es gasten. 

Crec que és un pressupost no per palAliar del tot la crisi, però
sí ajustat a minimitzar els efectes d’aquesta crisi i tot haver-hi
davallat un 7,69%, com vostè ha dit, es mantenen un 12%
superiors als pressuposts del 2007, un any de bonança que ja
sabem el tipus de gestió que es feia i que jo, evidentment, el
respect i no entraré a valorar, però que jo em vull decantar
d’aquest tipus de gestió. Aquest fet, per tant, deixa constància
de l’aposta d’aquest govern per mantenir un treball amb les
àrees tan importants per a la nostra economia com és el comerç
i com és la indústria. És veritat, es tanquen comerços, les
indústries ho passen malament, però cregui’m que no és
responsabilitat directa de la conselleria i que des de la
conselleria tenim la consciència tranquilAla de fer tot el que està
a les nostres mans per palAliar aquests efectes. També els vull
dir que aquest discurs negatiu, constant que vostès tenen i
aquesta postura catastròfica no ajuda, precisament, als comerços
i a la gent a incentivar el consum, tot el contrari, ajuda que la
gent consumeixi menys i dels comerços, el sector, d’això
mateix, precisament, és una de les queixes que ens han fet
arribar. Hem de veure les coses des d’una altra òptica per
incentivar el consum.
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També continuarem fent feina, com no podia ser d’altra
manera, per les energies renovables i per l’eficiència energètica,
com hem fet enguany. Vull remarcar que s’ha minimitzat
l’efecte d’aquesta davallada en el capítol 7, s’ha minimitzat, sí,
el capítol 7 de transferències corrents i, fins i tot, com vostè ha
dit, ha pujat en alguns punts, com és el cas de les ajudes de la
Direcció General de Comerç als ajuntaments. Nosaltres
entenem, i ja li he dit que a vegades la iniciativa pública pot
incentivar la iniciativa privada, per tant, entenem que és
important, en aquests moments, mantenir els projectes
cofinançats per l’administració pública ja que una forta baixada
d’aquests suposaria un cop per a determinats sectors econòmics.

Per això, aquesta conselleria realitza i continuarem realitzant
molts d’esforços per mantenir una estreta colAlaboració amb els
ajuntaments. Permetin-me que els digui que entren en certa
contradicció perquè, per una banda, sembla que critiquen
aquesta política, però per l’altra presenten esmenes per a
ajuntaments concrets. Esmenes que no les hem rebutjades, però
no perquè no ens semblin correctes sinó que s’han rebutjat
perquè aquests ajuntaments tenen el camí marcat per poder
accedir a aquestes ajudes. Nosaltres volem donar ajudes a tots
els ajuntaments, indistintament del seu color polític. Un moment
donat he sentit la paraula sectària i li puc assegurar que som la
consellera de Comerç, de les que han passat per la conselleria,
menys sectària de les que hi ha hagut. Tots els ajuntaments,
absolutament tots tenen ajudes i tenen la mateixa possibilitat
d’accedir a aquestes ajudes i si no, faci una enquesta o ho
demani als seus batles del Partit Popular. Per tant, continuarem
en aquesta línia perquè entenem que és obligació de les
administracions públiques garantir aquesta igualtat de la qual
acab de parlar.

En aquest sentit, les distintes esmenes, ja li he explicat el
motiu pel qual han estat rebutjades, però això no vol dir que les
seves peticions no es vegin complertes. Una altra cosa és que
totes les ajudes destinades a municipis, empreses, associacions
o particulars mantenen un elevat vincle amb les necessitats
detectades i esdevenen prioritàries en aquest moment. L’any
2010 es destinaran 9.300.000 euros a ajudes per a empreses,
associacions i institucions per tal de potenciar el comerç. Que
ens agradaria que fossin més? Evidentment que sí, però això
sabem que no és possible i crec que vostès si són realistes també
ho han de veure amb la mateixa òptica i amb el mateix prisma
que jo.

També vull destacar que ja s’han adjudicat -i això és
important- prop de 7 milions d’euros en... perdó, de crèdits en
131 projectes dins la línia d’ajudes de capital circulant que
vàrem posar en marxa des de la conselleria i a petició dels
distints sectors. Nosaltres escoltam els sectors i els escoltam de
bon de veres. Aquesta línia per tant, permet a moltes empreses
dur a terme inversions i generar perspectives de futur
satisfactòries. Enguany, li assegur que continuarem en la
mateixa línia. 

També vull deixar clara la postura d’aquest govern de total
suport a la Direcció General de Fons Europeus, a la qual el
Partit Popular en demana la supressió d’una manera
incomprensible. Aquesta direcció general va ser creada a l’inici
d’aquesta nova legislatura. La seva gestió ja des d’un principi
va impedir la pèrdua d’importants fons europeus del període
2000-2006 que coneixen perfectament i dels quals se n’han vist
beneficiats molts d’ajuntaments i en especial l’illa de
Formentera. També ha aconseguit la possibilitat de disposar de
107 milions d’euros al propers set anys. Això suposa un
increment d’un 10%, a més de ser l’única comunitat autònoma
-i ho puc dir ben clar i ben contundent- que ha incrementat els
fons obtinguts en aquest període. 

Crec que amb aquests antecedents... creim que és poc seriós
i que és fer demagògia pura i dura demanar la seva supressió ja
que aporta grans beneficis a aquesta comunitat autònoma, als
ajuntaments i als ciutadans. També els deman per favor que
consultin entre els seus batles a veure si són de la mateixa
opinió, a veure si comparteixen els responsables dels municipis
l’opinió del Grup Parlamentari Popular.

Quant al Pla d’indústria no especifica una xifra, és veritat,
perquè s’hi fa feina. Un pla d’indústria no és un estudi, m’he
cansat de repetir en aquesta tribuna que, d’estudis, en tenim
d’heretats per comprar, per vendre i per regalar. Nosaltres
volem fer feina d’una manera molt més seriosa. Per tant, es fa
feina. Es fa feina amb dues o tres conselleries i els tècnics estan
pendents de quantificar la quantitat que es necessita per
continuar endavant amb aquest projecte concret.  Per tant, falta
quantificar les accions a desenvolupar i els graus de participació
dels distints departaments que, conjuntament, feim feina, però
no tenim absolutament res aturat.

També vull destacar les ajudes destinades a promoció
industrial. Dic que són les que són i m’agradaria que fossin més
i d’això no me n’amago, però no és possible com ja li he dit
abans. Per tant, intentarem que es mantinguin gairebé igual que
l’any passat, de moment no he incomplert res perquè en acabar
comptarem.

Aquestes ajudes incideixen sobre la innovació i la
modernització de la indústria de les illes essent un factor
estratègic especial per assegurar el futur d’un sector molt
castigat, però tots sabem que és imprescindible per a un mapa
econòmic sostenible en aquest territori. 

També vull afegir -i això tal volta l’ha duita a confusió quan
ha mirat els capítols- que la supressió d’empreses públiques,
com el conegudíssim CDEIB o el CEI, ha suposat un estalvi de
més del 15% al capítol 4, de la Direcció General de Promoció
Industrial. Crec que baixar un capítol per aquest motiu no és
criticable, sinó tot el contrari. 

La Direcció General d’Energia, tot i que té una davallada
important, és veritat, considerable, manté intactes les capacitats,
la baixada -com ja he explicat abans, com vaig explicar l’altra
vegada i com li torn repetir avui- es deu a la finalització de
l’estudi sobre el sostre d’energies renovables i la finalització de
la rehabilitació de Son Barbassa. En canvi, manté les distintes
ajudes amb una baixada només d’1% que permetrà continuar
treballant en temes tan importants com són energies renovables
que en dos anys han augmentat del 0,21% (...) sobre la potència
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connectada a xarxa a un 2,60 en aquests moments. No estam
satisfets, ens agradaria que aquesta xifra fos molt més elevada
i en aquest sentit encaminarem els nostres esforços. 

També volem destacar l’èxit que tenen les ajudes directes al
consum, com és el cas de les ajudes que surten amb la
colAlaboració de l’IAE, doblers que vénen de Madrid i que són
benvinguts i ben utilitzats per a l’adquisició de... per distintes
línies d’ajudes entre les que, la més popular, la més acceptada
i la que dóna més joc tal volta sigui l’adquisició
d’electrodomèstics, aparells de calefacció, aires condicionats,
tot això continuarà exactament igual. Aquestes ajudes, crec que
tenen un valor afegit, com el tenen les inversions públiques
perquè estimulen el consum, però al mateix temps són de gran
ajuda per als comerços especialitzats en electrònica.

En definitiva, crec que (...) d’aquesta conselleria i del seu
equip intentam que vagi dirigida a crear models de futur que
neixin amb la màxima participació possible i mantenint una
estreta colAlaboració amb les altres institucions, com a mostra
tenim la recent aprovada Llei de comerç. Vull agrair
públicament que no la votassin en contra i que com sabem ha
comptat amb un suport majoritari del sector i també de totes
institucions, tot i que moltes esmenes -he de dir- no han estat
acceptades, d’aquelles que vostès han proposat, ha estat ja dic,
en general, a part de les que s’han acceptades, les que no s’han
acceptades en general es pot dir que ha estat més per la forma
que pel contingut perquè la forma que proposen és distinta de la
que proposam, però la finalitat és la mateixa. Per tant, moltes
podran veure els seus fruïts.

També ha parlat -i ara ja utilitzaré el temps que em queda
per contestar-li coses concretes- de sòl industrial. Miri, en la
política de sòl industrial es fa tota la feina que es pot. El preu
dels polígons ve determinat pel preu que es paga dels terrenys.
Si hi ha determinats polígons que surten una mica més cars del
que agradaria a la conselleria és perquè vostès varen comprar
els terrenys a un preu que els encareix. No els ho critic, ben
comprats estan, però han d’assumir que la conseqüència és
aquesta.

M’ha parlat del polígon de Campanet, de veritat que no sé
com s’atreveix a treure aquest polígon. És cert que el vàrem
comprar a l’anterior pacte de progrés, però el vàrem comprar
amb una clàusula que deia que en cas que no es pogués executar
l’IBI tenia la potestat de recuperar aquests terrenys. Vostès hi
varen passar l’autopista per damunt i ni tan sols es varen
preocupar de recuperar aquests terrenys. Si això és la política
industrial seva, la veritat, m’estim més canviar-la.

En definitiva, crec que més o manco he respost les seves
preguntes. De veritat que els vull agrair l’esforç que han fet per
tal de millorar els nostres pressupostos. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vives. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular intervé el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, em diu que quan
vaig fer referència a l’estat d’execució del pressupost
d’enguany, que encara li queden tres mesos per executar. Li
repetesc que en aquests moments, a 30 de setembre, només té
contret el 30,74%. M’hauria d’escoltar, l’estic avisant que si no
hi posa remei li passarà el mateix que l’any passat que va tancar
l’any amb un 69,41% de contret, Sra. Consellera. Això és
inaguantable en un any de crisi. Ha de gastar els doblers, els ha
de transferir a l’empresa privada i a més ha de pagar d’hora, que
és el que no fa i li recrimín aquí i utilitzo aquesta paraula
recriminar i no m’agrada, bé, li estic traient damunt la taula.

Crec que és urgent que gestioni bé aquesta conselleria, cosa
que no fa. Miri, Sra. Consellera, el capítol 7 davalla, li agradi o
no li agradi el capítol 7 davalla i el que és més preocupant és
que davalla en la partida 7700, les transferències a empreses
privades, davalla un 4,9% respecte de l’any passat. L’any passat
eren uns pressuposts xerecs, molt magres per fer front a la crisi,
perquè vostès la negaven la crisi quan varen fer els pressuposts
del 2009, i vostè em diu que enguany han fet el mateix que l’any
passat. Idò malament, és el que li estic aquí, de qualque manera,
traient a llum, Sra. Consellera.

Per aquí que les nostres esmenes van destinades a
incrementar el capítol 7, les ajudes directes a les empreses. I
aquí és on hi ha la discrepància amb vostès, que vostè ha fet un
pressupost enguany on respecte de l’any passat incrementa més
la partida 76, la que va destinada als ajuntaments. A comerç
vostè ajuda el doble els ajuntaments que les empreses; les
empreses avui, avui, el que no necessiten són obres, grans
infraestructures, avui; això és una política que perfecte, s’ha de
dur, i nosaltres, li repetesc, no li hem esmenat aquesta partida de
transferències als ajuntaments per a comerç, no li hem
esmenada; a més, li he dit abans que li respectam. Però el que
nosaltres pensam és que avui el que necessiten les empreses són
ajudes directes i vostè enguany n’hi dóna menys que l’any
passat, li rebaixa concretament un 25% la partida que tenia l’any
passat. I la partida que tenia per ajudar les empreses, les
associacions, perdó, les associacions sense finalitat de lucre, les
institucions, la 7800, amb 1.077.000 euros, vostè l’ha
suprimida; quan avui, tothom sap, i els empresaris de comerç el
que demanen és que tenen una gran dificultat per accedir als
crèdits i a més a més el petit comerç té moltes dificultats per
competir amb les grans empreses, amb les grans superfícies en
allò que fa referència a la promoció, ja que el petit comerç
moltes vegades només té el seu mostrador.

I nosaltres li hem presentat esmenes, precisament, perquè
vostè faci un pla per facilitar l’accés als crèdits a la petita i
mitjana empresa del sector comerç, per una part, i de la
indústria, per una altra. I a més, li posam també esmenes
d’addició a aquesta esmena que vostè ha suprimit perquè es
facin campanyes de promoció conjunta; avui tothom està
convençut que l’única manera que la petita i mitjana empresa
del sector comerç, ara parl de comerç, és promocionar-se
conjuntament, si no es promocionen conjuntament ja poden
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tenir uns carrers molt guapos, però s’han de promocionar
conjuntament per poder un poc de front a les empreses, a les
grans superfícies.

Aquesta és la nostra gran diferència, Sra. Consellera, que
vostè confia amb els ajuntaments, i nosaltres també, jo no he
criticat el Pla E, però només li dic una cosa, hi ha dos plans E,
a més a més hi ha la Llei de barris, que fa el mateix que vostè fa
amb aquestes esmenes; incrementin la Llei de barris i vostè faci
política de comerç, directa a les empreses.

Pla de reindustrialització, el Pla per a la indústria;
efectivament, tot du temps, setembre del 2010, i no l’ha
pressupostat, jo li pressupost amb 4 milions d’euros, només li
quedarà el pressupost del 2011 i vostè acaba la legislatura el
mes de juny. Em vol dir quina política haurà fet, que vostè havia
d’impulsar la creació d’indústries, enguany, li repetesc, han
tancat el 35%. Quantes en tancaran el 2010, Sra. Consellera?

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Oliver, jo no m’estendré
massa perquè crec que la meva intervenció anterior ha estat
bastant clara i bastant exhaustiva i vostè ha tornat allà mateix,
per tant crec que no hem de fer voltes entorn de la política que
duem a la conselleria, si afavoreix els ajuntaments o no
afavoreix els ajuntaments. És ver que tenim una línia d’ajudes
dedicada als ajuntaments, però per a coses molt diferents de la
rehabilitació de barris i de tot el que vostè ha parlat.

M’ha parlat de polítiques conjuntes dels comerços; però si
tot això es fa i a més es fa ben fet i es fa amb control i es fa amb
austeritat. Què em ve a dir de polítiques conjuntes i de
campanyes? Me de remetre a les campanyes que vostès feien?
No, per favor, jo vull fer les meves pròpies campanyes, amb
més o manco encert, però el que li puc assegurar és que es fan
i hi participa tot el sector del comerç.

Vostè em parla d’ajudes directes a les empreses. Bé, em diu
que baixen, tal volta econòmicament baixen una mica, li accept,
suposem que li accepti, que ja li he dit que faré un esforç perquè
aquesta partida pressupostària no es toqui; però suposem que
baixen una mica les ajudes en doblers, en euros a les empreses,
vostè creu de ver que l’única manera d’ajudar les empreses és
abocant doblers de manera indiscriminada, no hi ha altra manera
d’ajudar les empreses? Nosaltres, dins la nostra gestió i dins la
nostra política, entenem que hi ha altres maneres i les ajudam
molt, les ajudam molt a través de l’IDI, les ajudam molt
utilitzant i disposant dels tècnics que tenim a la conselleria,
perquè els facin feines que ells haurien d’abonar i estalviant-los
el preu que haurien de pagar per aquestes feines. Això és una
manera d’ajudar. Si tu fas una campanya de disseny a una
empresa, valorada en 30.000 euros, i li fas, és com si li donassis

aquests 30.000 euros, només és que aprofites els recursos
humans que tens dins la teva pròpia conselleria i estalvies
doblers, jo crec que això és una política d’allò més encertada,
des del meu punt de vista.

Ja sé que vostès pensen diferent i fan les coses diferents,
però en aquest moment ens ha tocat governar a nosaltres, amb
més o manco encert i tenim aquesta concepció. Li puc assegurar
que les empreses estan molt contentes que facem aquest tipus de
feines, que ens reunim amb elles, de la política de clústers, o per
exemple de quan han de fer cursos de formació, quan necessiten
instalAlacions posar a la seva disposició, el Centre Bit d’Inca que
el puguin utilitzar sense haver de pagar lloguer, sense haver de
pagar neteja, això també és una manera d’ajudar les empreses.

Per tant, si bé és ver que per un costat poden haver baixat
una mica, per l’altre crec que es compensa d’una manera més
que sobrada.

M’ha parlat de crèdits de circulant; però si això ja es fa i li
he dit, i es va posar en marxa enguany, a petició del sector i amb
el suport de la conselleria. Vostès em demanen 200.000 euros,
una esmena que acceptam, i l’acceptam perquè nosaltres teníem
una disposició abans de la seva esmena de 250.000 euros, anam
una miqueta més enllà. Per tant, en aquest punt estam d’acord
i es fa.

Crec que té una obsessió, ja li he dit, amb els ajuntaments;
i jo només li deman una cosa, demani als seus batles del Partit
Popular si aquesta política és encertada o no és encertada.

Miri, m’ha criticat el pressupost de l’any passat, m’ha
criticat el pressupost d’enguany, m’ha criticat la gestió; jo crec
que no és tan dolenta, no hem creat tants de problemes, som
perfectament conscients de la situació que tenim, som
perfectament conscients que els pressuposts han davallat, que no
queda més remei, perquè, ja li repetesc, han caigut els ingressos
i hem intentat ajustar les necessitats a aquests pressuposts.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Mixt,
si vol intervenir, Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En veritat
que em tenen, avui el grup de l’oposició em té podríem dir una
mica desconcertada, potser començ a aclarir per què tant
aquesta secció com l’anterior no es varen defensar o no hi va
haver el debat pertinent en comissió, perquè en veritat més que
parlar d’un debat seriós de polítiques de dinamització dels
diferents sectors, parlam i ens passam el dia parlant d’ajudes i
de subvencions, i crec que per tant no és el debat que tocaria, no
és el debat correcte. Pens que s’hauria de redireccionar aquesta
política que fa el grup de l’oposició.
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Quant a les esmenes a la totalitat que ha presentat el Partit
Popular, dir que des d’Eivissa pel Canvi no tenen cap tipus de
raó de ser, i a més, els torn a repetir, crec que miraria de
redireccionar, una vegada més, aquesta política que duen a
terme tant en la secció d’agricultura com en la de comerç.

Pensam, i ho creiem, que la Conselleria de Comerç ha fet
front i fa front a la crisi i que treballa per afrontar aquesta
situació del comerç a les Illes Balears. Per tant, votarem en
conseqüència i el nostre vot serà desfavorable.

Sabem que el seu pressupost ha baixat més d’un 7%, però
també sabem que les ajudes bàsiques de comerç, d’indústria i
també les PIME es mantenen totes. També sabem que aquesta
conselleria és una de les conselleries que més es veu afectada
per totes les ajudes que hi ha dins els diferents plans de xoc per
fer front a la crisi econòmica que ha dut endavant i que durà
endavant el Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a les esmenes específiques a la globalitat, que ha
presentat el Grup AIPF, instaurarem el mateix debat que ja
vàrem tenir l’any passat quant a les esmenes que fan referència
al recinte firal. En això estam d’acord amb la consellera i com
ho ha manifestat abans; si fem una política de prioritzacions en
moments de crisi, la priorització en aquests moments és
treballar, com així ho manifesta Formentera, i així com també
pens que hi està d’acord el diputat en aquests moments, la
priorització, el que pertoca és prioritzar els polígons industrials
i les naus modulars de Formentera. Per tant, estam d’acord i
votarem a favor d’aquesta esmena que manté i que defensa una
partida econòmica en el polígon industrial de Formentera.

Però sí que votarem en contra de les que fan referència tant
al Pla de pedreres com a l’estudi del gas de Formentera. Dins
aquesta mateixa política de prioritzacions, sabem que ara toca
prioritzar l’estudi i el desenvolupament de la xarxa interna de
distribució del gas a Eivissa. Per tant, votaríem en contra
d’aquestes esmenes.

Quant a les esmenes a la globalitat que presenta el Partit
Popular, n’hi ha unes quantes que es refereixen a la supressió de
la Direcció General de Fons Europeus; el PP proposa que les
funcions que du a terme aquesta direcció general es
comparteixen amb la Direcció General de Promoció Industrial
de Fires i Congressos i també de l’IDI. Com vostès ja saben, la
Direcció General de Fons Europeus és un organisme bàsic, és
l’organisme que fa el seguiment i el control de tot el programa
FEDER i que s’ha dut endavant i que es durà endavant fins al
2013, amb unes inversions de més de 107 milions. En principi
no tendria res a dir en contra de la supressió de direccions
generals que es puguin considerar supèrflues, però no sembla
que una dedicada als fons europeus sigui precisament el cas. Si
es tractava de proposar la supressió d’alguna direcció general,
crec que el Grup Popular hauria pogut afinar més el tret. Per
tant, hi votarem en contra.

La resta d’esmenes obeeixen als patrons també habituals i
per tant també repetitius a què també ens té acostumats el Grup
Popular. Hi ha tot un bloc d’esmenes que fan referència als
polígons industrials. Aquí s’ha discutit la qüestió de si s’han de
fer aquestes inversions o no, d’acord amb els ajuntaments i s’ha
qüestionat el paper dels ajuntaments en aquest tema; jo no
entenc ni podria entendre que una direcció general, una
conselleria, es dedicàs a planificar o plantificar polígons
industrials sense atendre els planejaments urbanístics que
condicionen els ajuntaments. Per tant, i atenent aquesta idea, a
mi m’agradaria que acceptàs una transacció que li farà després
el Grup del BLOC, on, quan parlam de polígons industrials, i
també atenen això, la feina que fan els ajuntaments, i a l’illa
d’Eivissa vostè sap que en aquests moments l’únic polígon
industrial que podria rebre aquest tipus d’inversió per
dinamitzar-lo seria el polígon industrial de Sant Antoni; no ens
podem posar, perquè ni els mateixos ajuntaments ho necessiten
ni ho demanen ni estan preparats, tant el de Santa Eulària com
el de Sant Josep.

Quant a una esmena que també fa referència al trasllat de les
empreses als polígons industrials, vostè sap que aquesta feina es
fa i que, per tant, és una esmena que el Govern ja en participa,
però que si és per a la satisfacció del diputat que la presenta,
tampoc no hi tenc cap inconvenient. Pens que tot allò que sigui
animar les indústries que es traslladin als polígons industrials
també és un fet positiu.

L’altre bloc que fa referència a la Direcció General de
Comerç, des de campanyes de promoció del comerç amb els
plans de dinamització que vostè just fa un moment ens ha
esmentat, dir que la Conselleria de Comerç, d’una manera
intrínseca, és aquesta la seva tasca i és a aquesta que es dedica;
així i tot, qualsevol cosa que afavoreixi en aquests moments de
crisi el sector de comerç, a les petites i mitjanes empreses, té el
nostre suport. Per tant, benvingudes siguin les esmenes 14963
i 14957, tenen el nostre suport.

I finalment, ja acabam dient, que també vostè ho sap, Sr.
Oliver, quant als convenis de fires d’Eivissa; vostè sap que
aquest conveni s’ha ampliat, s’ha millorat i que per tant és en
actiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
BLOC, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Tornam ser davant una secció i un
tema repetitiu ja a les anteriors intervencions, marcada també
per la crisi econòmica, la important davallada, i no em cansaré
de dir-ho, perquè és ver que marca aquests pressuposts la
davallada d’ingressos i que obliguen el Govern a fer uns
pressuposts marcats per l’austeritat, per la reducció en general
de totes i cada una de les àrees, de totes i cada una de les
conselleries, un govern per tant que fa l’esforç per dur a terme
aquestes retallades, com no podia ser d’altra manera també
afecten la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, que també
ha dut a terme aquesta reducció.
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Ara, això sí, tenint en compte la priorització dels sectors
econòmics, dels sectors productius que necessiten línies
concretes, línies programàtiques, línies d’acció; perquè en una
situació de crisi econòmica, precisament els sectors productius,
com el que en aquest cas representa la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, són els que poden ajudar a tirar endavant,
els sectors de petites i mitjanes empreses, el sector comercial,
el sector industrial, poden ser els que poden tirar endavant del
carro de l’economia del país. Crec que és molt important, per
tant, que aquesta reducció, que també es planteja la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, sigui d’austeritat, sigui amb
compromisos i amb accions de retallar despeses no prioritàries
i que els programes i accions que puguin desenvolupar aquests
sectors econòmics i els sectors productius que es representen per
part d’aquesta conselleria, no es vegin afectats.

I pens, sincerament, que s’ha aconseguit, que s’han presentat
uns pressuposts, tot i que davallen, uns pressuposts austers, de
reducció de costos però que no afecten aquestes línies bàsiques
i més importants que es duen a terme en aquest àmbit econòmic,
com és el de comerç, indústria i energia. I estic segur, a més,
que es faran esforços perquè encara es puguin fer més rendibles
els recursos dels quals disposam. De fet, crec que la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia ja ho ha demostrat, ja ha fet
passes per reduir el sector públic i tenir ja estalvis. I estic
convençut que encara es farà més feina en aquest sentit de
racionalització de l’administració pública.

Quant a les esmenes concretes que es presenten, per part
d’AIPF es proposa l’elaboració del Pla de pedreres d’illes, és
competència del consell insular en tot cas.

L’arribada del gas a Formentera, ja ho ha comentat la
consellera, primer s’ha de desenvolupar la xarxa interna
d’Eivissa. O el recinte firal polivalent a Formentera, que és una
esmena repetició de l’any passa; crec que en aquests moments
no és una prioritat, en aquests moments es desenvolupa el
Centre Artesà i Pagès de Formentera i en tot cas s’haurà
d’acordar i parlar amb el consell insular.

Sí que li acceptaríem al Grup d’AIPF l’esmena 14576, que
implica el suport al Consell Insular de Formentera per a la
urbanització del polígon industrial.

Quant a les esmenes que proposa el Partit Popular, proposa
un programa d’artesania; vull recordar que l’artesania ja és
competència dels consells insulars.

Presenten una sèrie d’esmenes referides a fires, potenciar
fires, noves fires i activitats firals, convenis amb el Consell
Insular d’Eivissa; bé, ja hi ha una colAlaboració entre el Govern
i els consells per a la política firal.

Igualment, també presenten una esmena per a la primera
fase del recinte firal de Manacor, i ja hi ha una partida, que
consideram que és suficient, per dur a terme aquesta qüestió de
les fires. Vostè també ha fet referència al recinte firal de Palma,
jo li vull recordar que vostès en el Govern es varen trobar un
projecte i un solar; passada la seva legislatura ni hi havia
projecte ni hi havia solar, el que hi havia eren unes instalAlacions
llogades a l’aeroport, caríssimes, a una molt mala ubicació. I si
en aquests moments des de la conselleria no es té encara el
projecte i el solar no és per voluntat de la conselleria, és per
causes totalment alienes a la conselleria, perquè crec que la
conselleria ha fet la feina que havia de fer i ha deixat per tant
oberta la possibilitat que sí que hi hagi un projecte de recinte
firal aquesta legislatura.

Altres esmenes que presenten, per exemple la dels inspectors
d’indústria contra l’intrusisme. Ja es fa això, ja s’està fent.

Presenten almanco, dues, tres, quatre esmenes per suprimir
la Direcció General de Fons Europeus, a una, a més, diuen que
per al foment de renovables. Jo, és ver que podem estar d’acord
amb la reducció del sector públic, amb la racionalització, però
li demanaria que aquesta justament la retiressin. En primer lloc
perquè no és potestat del Parlament l’organigrama del Govern,
és el propi Govern i per tant, en cas que s’aprovés suprimir la
Direcció General de Fons Europeus, entenc jo que no tendria
virtualitat, perquè insistesc que és el Govern que fa
l’organigrama. Seria una direcció general sense doblers, això sí.

Però justament han agafat una direcció general que està
duent tot un seguit d’inversions europees a ajuntaments de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, dels quals s’han beneficiat
ajuntaments i projectes importants, de tots els colors polítics. En
un context allà on totes les autonomies espanyoles veuen reduïts
el co-finançament europeu, les Illes Balears han incrementat en
més d’un 10% respecte del període anterior els diners
comunitaris dels fons FEDER. I gràcies a aquest increment
s’han pogut destinar ajudes europees a actuacions, com per
exemple innovació, o com el desenvolupament
d’infraestructures d’energia solar. Ho dic perquè vostès
proposen precisament el foment de renovables. Idò bona part
d’aquests doblers ja s’han destinat a infraestructures d’energia
solar. Insistim, crec que hauria de demanar als ajuntaments que
s’han vist beneficiats, alguns d’ells del Partit Popular per cert,
a veure què opinen d’aquesta esmena. Em pareix que és poc
afortunada.

Presenten també varies esmenes sobre el tema dels polígons
industrials. Bé, efectivament ara no hi ha nous polígons
industrials previstos, però sí que existeixen tot un seguit de
convenis amb ajuntaments que s’estan duent a terme i que
s’estan desenvolupant. També proposen ajudes als trasllats de
les empreses als polígons industrials. Però ja hi ha una línia a
petites i mitjanes empreses per als trasllat. 

També proposen el Pla estratègic d’indústria. Bé, ens consta
que la consellera ja ho ha comentat en diverses ocasions, ja té
un Pla d’indústria absolutament necessari. És una qüestió
transversal que no només la Conselleria d’Economia, Comerç
i Indústria hi ha de fer feina lògicament, a favor de la
diversificació econòmica, a favor del canvi de model econòmic,
aposta pel coneixement, aposta per la innovació, aposta per
l’equilibri del país i que per tant, puguem fugir dels
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monocultius. I que totes aquelles indústries, tant tradicionals
com innovadores, puguin tenir cabuda dins aquest Pla
d’indústria.

També proposen un Pla de xoc per a la indústria bijutera a
Menorca. Bé, nosaltres creim que aquest Pla de xoc entra dins
les previsions del Pla estratègic industrial global, que no només
es fa per a Menorca, sinó que es fa per a totes les illes.

Quant a les qüestions d’energia, proposen el tema de la
biomassa, està previst de fet per part de la conselleria, ja s’està
estudiant el potencial de les distintes energies renovables, entre
elles la biomassa. En canvi, el tema del biodiesel i del
biocombustible ja discutiríem la prioritat i no ho consideraria
prioritari.

Pla d’eficiència energètica, enllumenat públic de Sant
Antoni. Ja existeixen convocatòries específiques a les quals s’hi
poden acollir tots els ajuntaments.

Igualment tot un seguit de qüestions que ja estan previstes
a les convocatòries que fa la conselleria de subvencions, o
d’equipaments comercials, com pugui ser la modernització dels
mercats municipals, la primera fase del bulevard comercial de
Manacor, el mercat artesanal de Sant Antoni, centre comercial
de Santa Eulària. Ajuts a empreses del sector comerç. Tot això
ja està previst en distintes línies que es duen a terme de
convocatòries anuals per part de la conselleria. Per tant,
entenem que no es poden acceptar.

Sí que acceptaríem les esmenes RGE núm. 14957, Pla per
facilitar l’accés als crèdits a la petita i mitjana empresa. La RGE
núm. 14963, que va en la mateixa línia, Pla per facilitar els
crèdits als petits comerços. I la RGE núm. 15132, polígon
industrial a Eivissa, transaccionat que fes referència al polígon
industrial de Sant Antoni. Aquesta és la transacció que li oferim
en el cas de l’esmena RGE núm. 15132.

Sobre la resta d’esmenes, votaríem en contra, insistim
perquè creim que són línies que ja s’estan duent a terme per part
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

També una precisió, abans vostè li ha dit a la consellera si
pactarien les polítiques a més de la FELIB, amb l’AMIB. Que
jo sàpiga, hi ha un procés d’unificació de les dues que va
avançant, esperem que vagi bé, perquè per al bé de les entitats
locals de les Illes Balears seria bo que hi hagués una única veu
i no dues com hi ha hagut, que no hi hagués aquestes parts i
quarts que s’han fet. Per tant, crec que el més lògic és que tot
acabés dins una mateixa línia. I en aquest sentit per tant, crec
que la interlocució seria molt més senzilla i molt millor per a
tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Vull començar aquesta intervenció
manifestant el suport del Grup Socialista als pressuposts
d’aquesta conselleria per a l’any 2010, malgrat la contenció
imposada per la situació actual. Hem de dir que el punt
d’inflexió d’aquesta conselleria va ser en el primer pressupost
elaborat per l’actual Govern progressista, el de l’any 2008, on
va augmentar un 17,5%. L’any 2009 es va mantenir i per al
2010 és precís que baixi en un esforç d’austeritat que ben segur
serà suplert amb un plus d’eficiència.

Aprovat el pressupost global de la conselleria, entorn als 51
milions d’euros, avui correspon debatre les esmenes presentades
pels 2 partits de l’oposició. Em referiré en primer lloc a les 3
esmenes a la totalitat presentades pel Partit Popular. Òbviament
tenim visions diferents del què significa governar. El Partit
Popular opina que no són uns pressuposts adequats per fer front
a la crisi. Des del Grup Socialista en canvi, estam convençuts
que són els únics pressuposts possibles dins una situació de crisi
internacional com la que estam travessant. A més, estam
convençuts que austeritat ha d’anar lligat a màxima eficiència
i estalvi de tota partida supèrflua. No em referiré a èpoques
passades, però els aquí presents sabem que no sempre ha estat
així.

No feia comptes referir-me a l’any passat, però el Sr. Oliver
m’obliga a fer-ho. Torna a relatar que aquest govern a qui el
meu grup dóna suport, negava la crisi, o no li donava la
rellevància que tenia, que ens vàrem despertar tard, etc. Ja és el
tercer any que repeteixen les mateixes paraules. Jo l’any passat
li vaig dir en broma que havia tingut la sensació d’un déjà vu.
Enguany li ho diré amb paraules més nostres, aprofitant que
estam aquí en una hora un poc intempestiva i en petit comitè,
vostè deu recordar, Sr. Oliver, que quan érem més joves hi
havia aquells equips de música que funcionaven amb LP i que
quan una cançó ens agradava molt i la repetien moltíssim,
s’arribava a retxar. I aquest fet va propiciar una expressió que
ens solien dir els nostres pares quan demanàvem insistentment
alguna cosa, “sembles una plaqueta retxada”. Sr. Oliver, amb tot
el respecte que em mereix, avui vostè ha fet un poc de plaqueta
retxada.

Una altra cosa, en comissió va refusar defensar les seves
pròpies esmenes, va dir que ja ho faria en el plenari i esperàvem
aquí avui un discurs un poc més profund. No ha estat així i la
consellera ja ha sabut defensar la seva gestió. No seré jo aquí
qui hagi de reafirmar res més. Sí vull dir que enguany en aquest
parlament hem tingut la satisfacció d’aprovar la nova Llei de
comerç per adaptar-la a la directiva europea. Bona notícia per
a aquest parlament, bona notícia per al sector. Per cert, hem
llegit que critica al Partit Popular la seva abstenció. Jo me sum
a l’agraïment que ha fet la consellera que com a mínim el Partit
Popular no l’hagi votada en contra. Per tant i tornant a les
esmenes, dir que votarem en contra les tres esmenes a la
totalitat.
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I pel que fa a les esmenes a la globalitat, me referiré en
primer lloc a les del Grup Mixt AIPF. Tal com ja li vàrem
anunciar en comissió, hem estudiat amb tot interès les seves
propostes i estam disposats a votar-li a favor l’esmena RGE
núm. 14576, d’afectació d’1 milió d’euros, per tal que en
coordinació amb el Consell Insular de Formentera es pugui
urbanitzar el polígon industrial i construir-hi naus modulars. 

No serà possible donar-li suport a la resta d’esmenes pels
motius que molt breument exposaré perquè ja s’hi han referit
portaveus anteriors. A la del finançament de l’última fase del
Pla d’eficiència d’enllumenat públic, perquè segons ens indica
la conselleria, ja s’ha contractat amb la UPC un estudi pertinent,
en conseqüència aquesta actuació serà una realitat. 

L’esmena que proposa elaborar un Pla de pedreres, dir-li que
és competència del consell insular.

A la petició d’un recinte firal, que també és una
reivindicació repetida des de l’inici d’aquesta legislatura, veim
de difícil encaix dedicar-li 3 milions d’euros del pressupost de
Fires i Congressos.

A l’arribada del gasoducte a Formentera, sembla que està
pendent de la xarxa interna de l’illa d’Eivissa. Per tant, per
molts d’estudis que hi dediquem, la solució arribarà quan
tècnicament i econòmicament sigui possible. No pel fet de fer
un estudi de 50.000 euros.

I finalment en relació a la proposta d’assignar 2 milions
d’euros del pressupost de l’IDI a crear un viver d’empreses a
Formentera. Opinam que ha de ser el consell insular i els agents
socials implicats els que ho han de demanar perquè així ho
considerin convenient. I tenim entès que no és aquest el cas.

En relació a la globalitat del Partit Popular. Hem escoltat
atentament el portaveu que els ha defensades, ja que tal com he
dit abans, va optar per no fer-ho en comissió. Li he de dir tal
com vàrem anunciar, que hem estudiat la gran quantitat de
propostes fetes i que podrem votar-ne dues a favor. En concret
la RGE núm. 14955, que proposa l’afectació de 300.000 euros
per ajudar a les empreses perquè es traslladin a polígons
industrials. I la RGE núm. 14963 que proposa l’afectació de
200.000 euros per facilitar l’accés als crèdits als petits
comerços. 

En relació a la RGE núm. 15132, que proposa afectar 1
milió d’euros per a tres polígons industrials de l’illa d’Eivissa,
tal com ja han comunicat els portaveus que m’han precedit, els
proposam una transacció, en el sentit de referir l’esmena
únicament al polígon industrial de Sant Antoni. Per cert, tant de
bo es pugui finalment executar aquest important projecte,
adjudicat per l’anterior Govern dos mesos abans de les eleccions
del 2007. I a continuació, contínuament obstaculitzat per
deficiències degudes a gestió municipal. He de confessar que no
va deixar de sorprendre-me l’explicació que en relació aquest
tema ens va fer la consellera a la seva compareixença de dia 11
de novembre passat i que no és la meva intenció reproduir aquí,
ja que tothom que ho desitgi ho pot llegir en el Diari de
Sessions.

La resta d’esmenes no tindran el nostre vot favorable. I
mantindré aquí per justificar el nostre rebuig un esquema molt
similar al que vaig utilitzar en comissió i de manera molt
resumida.

Hi ha un grup de 8 esmenes que proposen diverses
afectacions i que es refereixen a equipaments, esdeveniments,
o serveis. No les votarem a favor ja que, o bé estan dotades o bé
estan en procés de ser-ho. Tal vegada amb un seguiment de la
tasca de govern més en positiu, per dir-ho d’una manera amable,
el Partit Popular tindria possibilitat de gaudir d’aquesta
informació sense necessitat d’esmenar un pressupost. 

Hi ha un altre grup de 6 esmenes, amb les quals el Partit
Popular proposa eliminar la Direcció General de Fons Europeus
i utilitzar els seus fons per a altres funcions. Votarem en contra
bàsicament perquè el nostre grup no vol que s’elimini aquesta
direcció general. D’una banda fa el seguiment del programa
operatiu FEDER 2007-2013, que aportarà 107 milions d’euros
a la nostra comunitat en 7 anys. I d’altra, perquè és
l’interlocutor europeu de la iniciativa INTERREG. Per a
Balears són molt importants els fons que es reben en concepte
de co-finançament europeu i que ens permeten actuacions tan
importants en el camp de la innovació i de l’energia solar. No
vull pensar que el Partit Popular vol fer demagògia sobre
aquestes esmenes, més bé vull pensar que ha fet aquestes
propostes per desconeixement.

Un altre bloc d’esmenes, 3 en aquest cas, són reiteratives,
cada any surten. Són aquelles que pretenen la promoció
d’energies alternatives, biomassa, biodiesel i biocombustible. El
meu grup avui, aquí, un any més els ha de remetre a les línies de
política energètica de la conselleria.

Després tenim un altre grup de 8 esmenes que proposen
convocatòries ja existents, o subvencions pendents de
convocatòria. En la majoria de casos els respectius ajuntaments
ja compten amb convocatòries específiques, com és el cas del
bulevard comercial de Manacor, o el mercat artesanal de Sant
Antoni.

I finalment, tenim un grup de 6 esmenes de tipus
organització, com aquella en què el Partit Popular proposa
unificar dos programes de la Direcció General d’Energia. No les
votarem a favor, ja que tal com he manifestat en altres ocasions,
cada pressupost és reflex del govern que l’ha d’administrar. I
per al Grup Socialista aquest pressupost, incorporades les
esmenes que avui aprovarem, és el pressupost adequat i possible
per a l’any 2010.

I ja per acabar, Sr. Oliver, demostrar tant d’interès per
l’AMIB, jo li volia fer una curta referència en el sentit que
l’AMIB va ser una maniobra d’alguns batles del Partit Popular
la passada legislatura, en un intent de disgregar la FELIB. El
que haurien de fer aquests batles que varen sortir, si és que
encara no s’han incorporat, és tornar a la Federació d’Entitats
Locals, que és allà on de sempre, s’ha defensat el
municipalisme, del qual el nostre grup n’és un convençut
defensor.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Torn de rèplica Grup
Parlamentari Mixt? No vol intervenir. Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dir per endavant que donarem suport
a les esmenes que ha presentat AIPF i donar les gràcies per les
esmenes que ens han anunciat que aprovarien. Dues
concretament, un pla per facilitar l’accés al crèdit. 

Bé, me preocupa que no s’hagi entès, perquè aquí la Sra.
Marí ha dit, “tot i que ja hi ha línies de circulant per a la petita
i mitjana empresa, li aprovarem l’esmena”. No parlam del
mateix, jo no parl d’una línia per subvencionar crèdits, no parl
d’això. Parl d’un pla per facilitar l’accés. Me va preocupar
moltíssim que la Sra. Consellera digués dins comissió quan jo
li demanava què era això de facilitar l’accés, me va dir que ells
es reuniren amb ISBA. Me va bé, que facin d’intermediaris amb
ISBA i les empreses per ajudar que aconsegueixen els crèdits.
Però jo me referesc senyores i senyors diputats que es creï un
pla perquè les empreses tenguin més facilitat, no una línia plana
per als crèdits a les empreses. Voldria que m’entenguessin. De
totes formes el problema serà seu si després accepten aquestes
esmenes.

La Sra. Marí no és aquí, però jo li he de dir que no deu tenir
el costum, perquè tots els debats a la totalitat normalment es fan
en plenari, no n’he vist cap mai que s’hagi fet dins comissió. I
aquesta és la cinquena legislatura que duré com a diputat.

Miri, la Direcció General de Fons Europeus, nosaltres
proposam suprimir aquesta direcció, però no destinam la partida
pressupostària a altres funcions, com la Sra. Mercadal ha dit. No
és veritat, no les destinam a altres funcions. L’única que
destinam a altres funcions és la partida 1000, alts càrrecs,
aquesta sí la proposam d’alta dins Fires. Les altres les duim al
programa de promoció industrial. La partida 1200, 1600 i les de
capítol 4 les duim a promoció industrial perquè la Direcció
General de Fons Europeus el que fa i així ho diu dins la seva
memòria, és gestionar el Consorci Centre Balears a Europa. I li
transfereixen 1.894.000 euros, parl de memòria, crec que és
aquesta quantitat.

Per tant, nosaltres pensam que, una de dues, o el consorci o
la direcció general. I atès que el consorci també rep
transferències d’altres seccions del Govern, nosaltres el que
proposam és que la direcció del consorci es dugui directament
des de la conselleria i suprimir tota la paperassa i tota la gestió
que hi ha dins la direcció general. Que el consorci es dugui
directament des de la conselleria.

AMIB i FELIB. Si uns batles han fet unes maniobres, han
pres unes decisions, “maniobra” ha dit la Sra. Mercadal, jo pens
que és legítim. Els batles si representen uns ciutadans, prenen
les decisions, com ho fa el Govern i aquí tots els que hem tengut
una acció de govern la prenem. Sé, Sr. Barceló, que hi ha aquest
apropament entre les dues associacions, millor dit, Federació de
Municipis i Associació de Municipis, ho sé. Però la memòria de
la conselleria diu que es faran dies de l’energia amb els batles
que hagin signat els pactes de batles i la FELIB. I jo present una
esmena perquè també digui “i l’AMIB”, que ara en aquest
moment són les dues, no una, no s’han unificat encara perquè si
no probablement a la memòria deim que només volem firmar
amb la FELIB i no amb l’AMIB, això és el que jo dic a
l’esmena, no dic res més, tant de bo s’ajuntin i crec que tots
estarem contents.

Sòl industrial, insistesc, se’m torna a dir que no es fa sòl
industrial, que hem d’estar a l’espera dels ajuntaments. L’IDI és
un promotor i si l’IDI és promotor, i és promotor ho ha dit la
Sra. Consellera i s’ha repetit aquí, com a missió d’un promotor
ha de construir. Jo el que dic és, allò que ha de fer l’IDI és
prendre la iniciativa, com prenia la iniciativa quan hi havia el
Partit Popular, i no esperar que hi hagi les peticions sinó prendre
la iniciativa, parlar amb els ajuntaments, veure la conselleria on
es pot fer sòl industrial i prendre aquesta iniciativa i ajudar als
ajuntaments, no estar a l’espera, ja sé que no els agrada, però
estan a l’espera que això és la política del Sr. Zapatero.

L’artesania, Sr. Barceló, no està transferida al Consell
Insular de Mallorca, no està transferida, no em digui que està
transferida, als altres consells sí, però, a més, hi ha un apartat
que no es transferirà que és la política exterior, la promoció
exterior de l’artesania, que serà del Govern, vostès no volen que
el Govern no faci promoció exterior de l’artesania? Doncs no en
farà, si no en farà no en farà. Miri, si la Direcció General de
Fons Europeus acceptàs l’esmena doncs el Govern es quedarà
que no hi haurà pressupost a aquesta direcció general, és una
funció del Govern? Sí, però si el Govern l’accepta doncs no hi
ha res més a dir.

Acab, li assegur que acab. La Sra. Mercadal em diu que la
conselleria fa un esforç, és veritat, i jo reconec aquest esforç,
però aquest esforç que fa la conselleria el trasllada a la petita i
mitjana empresa, carai, és que curiosament on hi ha un esforç,
on hi ha un retall és en el capítol 7 i on hi ha un retall important
és en el capítol 7, la partida 7700 i per contra no fan vostès un
esforç als ajuntaments, als ajuntaments els duen més doblers i
jo ho he alabat, per fer aquesta política de comerç de proximitat,
no li hem esmenat aquesta partida dins comerç, no li hem
esmenat, però vostès traslladen l’esforç a les partides 77 de
l’empresa privada. Aquí és on tenim la diferència bàsicament
entre nosaltres i vostès. 

Sra. Mercadal, ni demagògia ni desconeixement. Si volen
unificar programes els programes els veurem unificats doncs
concretament perquè consideram que hi ha un estalvi de despesa
i dins la Direcció General d’Energia hi ha dos programes, un
programa que només hi ha capítol 1. Per què hem de mantenir
un programa només amb capítol 1? Per què no podem unificar
els dos programes dins la Direcció General d’Energia? L’altre
programa que és per rehabilitació de terrenys contaminats
aquest programa només ha tengut una actuació en tres anys que
és la recuperació de l’abocador de Capdepera i ara només li



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 4 / 16 de desembre del 2009 3799

 

queden no sé si són 100.000 euros per fer la transferència del
que falta, però no té altra actuació prevista dins tot l’any
pressupostada, només 100.000 euros per pagar la darrera fase.
Per què hem de mantenir un programa si no té actuacions? No
val més que això sigui una actuació de Promoció Industrial? 

Això és el que nosaltres proposam. Bé, vostès no ho
accepten, miri, jo no m’enfadaré encara que tengui aquest to de
veu alta en aquest moment, no m’enfadaré. És l’organització
que té el Govern, però ja que aquesta conselleria va donar una
imatge d’unificar i de suprimir empreses públiques jo pensava
que també encara es podia fer una passa més i suprimir
direccions generals i suprimir programes que, al cap i a la fi,
sempre és més bo de coordinar si el fil és directe perquè
Consorci de Fons Europeus, un director general per gestionar i
després el conseller. Nosaltres pensam que aquí enmig sobren
interlocutors.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Barceló?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Vostè proposa un pla per a que les
empreses tenguin més facilitats per aconseguir crèdits, ja li hem
dit que li aprovam aquesta esmena, però és que, a més, aquesta
és una de les prioritats que s’ha marcat des del Govern, des de
la conselleria es fa un esforç important per tal que,
efectivament, les empreses puguin tenir aquesta facilitat per als
crèdits. És importantíssim avui en dia, en aquests moments de
crisi econòmica, que les empreses puguin accedir als crèdits.
Uns dels problemes importants en què es troben les empreses és
tenir circulant, tenir crèdit, tenir doblers per tirar endavant la
seva activitat econòmica. És un dels problemes que hem tengut
i la crisi agreuja, precisament, perquè hi ha hagut aquest
problema i com que això s’ha detectat des del Govern és evident
que s’han fet les passes necessàries. Per això també s’accepta
aquesta esmena, però que efectivament ja es fa feina, ja està
entre les prioritats de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per poder facilitar que les petites i mitjanes empreses,
especialment, puguin disposar d’aquest circulant per fer front a
la crisi.

Bé, tanmateix no el convencerem amb el tema de la Direcció
General dels Fons Europeus, no insistiré molt, ja li he comentat,
només una qüestió, els ajuntaments que s’han vist beneficiats de
les gestions que s’han fet des d’aquesta direcció general dels
Fons Europeus, insistim, de Menorca, d’Eivissa, de Mallorca,
de distints colors polítics, des d’Andratx a Calvià, per posar dos
exemples, estic convençut que els projectes que s’han fet són
molt positius i vostè ara vol tirar a baix tota aquesta feina. Ho
entenc perfectament, vostè diu llevar intermediaris, el que faria
seria tirar a baix tota aquesta feina. No hi ha res a dir, tenen tota
la legitimitat per presentar allò que vulguin fer. 

El tema de l’AMIB i la FELIB, jo ja li he dit, no pot ser tenir
distints interlocutors per allà mateix. El que s’ha de fer és
aquesta unificació, no s’haurien d’haver separat mai i en aquests
moments, per tant, jo crec que la solució és aquest apropament
i aquesta unificació que esperem que en els pròxims mesos
pugui anar endavant. 

Tema de sòl industrial. El sòl industrial l’han de posar els
ajuntaments, és veritat que l’IDI pot tenir iniciativa, però
tanmateix si és sòl industrial, si l’ajuntament no té interès, si
l’ajuntament no posa el sòl, si l’ajuntament no té la iniciativa de
fer-ho tanmateix no tiram endavant. L’IDI no pot anar a
qualsevol ajuntament i dir-li i et faré un polígon industrial aquí
perquè qui diu on es pot fer i qui pot posar a disposició els
terrenys és l’ajuntament que té la competència per a la
planificació urbanística. Per tant, sense la complicitat de
l’ajuntament és impossible dur-ho endavant. De fet, l’IDI
sempre fa feina amb els ajuntaments, amb el de Sóller, amb el
de Sa Pobla, amb el de Sant Antoni, amb el que sigui. En
algunes ocasions va més bé en altres és més dificultós. 

Per últim, vostè diu que la conselleria fa l’esforç sobre les
PIME, no als ajuntaments, no a la pròpia conselleria, sí a les
PIME. Jo estic convençut que no serà així, estic convençut que
veurà com, a finals d’aquest exercici pressupostari, la
conselleria ha fet tot el necessari per a que les petites i mitjanes
empreses puguin avançar i puguin sortir d’aquesta problemàtica
i no es vegin afectades. És evident que amb els recursos de què
disposam limitats, per tant, amb totes les precaucions del món,
evidentment, perquè els doblers són els que són i estic
convençut que, a més, des de la conselleria es trobaran més
recursos si fa falta per poder dur a terme els plans, com el Pla
d’indústria, i d’altres. Estic convençut que entre els fons
europeus que vostè tan denigra, les ajudes estatals, acords amb
consells insulars i amb ajuntaments i actuacions transversals de
distintes conselleries es podran dur a terme bona part, o
pràcticament tots, els programes prevists i molt més encara del
que està pressupostat.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, sembla ser que en la
meva intervenció he utilitzat la paraula funcions quan havia
d’utilitzar programa operatiu. El Sr. Oliver m’ha fet la
rectificació i jo li accept aquesta rectificació i li agraesc. Pens
que no afecta en absolut la filosofia de la meva intervenció. Un
altre tema que també li volia agrair al Sr. Oliver és que ha fet
referència, en la seva primera intervenció, al Pla E i a la Llei de
barris. Això són dues actuacions de colAlaboració d’altres
administracions amb els municipis que satisfà moltíssim al
nostre grup i com que arran de les seves paraules he entès que
aquí hi ha un punt de coincidència li agraesc moltíssim que hagi
fet aquesta referència perquè ens satisfà a tots.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Abans de passar al següent
debat m’agradaria que el Sr. Oliver ens aclarís el tema de les
transaccions, si és tan amable.

Estan acceptades? Perfecte.
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