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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Marga
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. 

I.1) Compareixença RGE núm. 1930/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació en matèria
d'indústria, energia, comerç i empresa.

I.2) Compareixença RGE núm. 1946/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció del
Govern que desenvoluparà en les àrees de la seva
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern.

Passam al primer punt de l’ordre d’avui, consisteix en la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, solAlicitada mitjançant els escrits
RGE núm. 1930/11, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre la línia d’actuació en matèria
d’indústria, energia, comerç i empresa, i RGE núm. 1946/11,
presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de la seva responsabilitat d’acord
amb el programa polític del Govern.

Hi assisteix l’Hble. Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster,
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
acompanyat pel Sr. Francisco Calafell, cap de Gabinet; per la
Sra. Maria Teresa Palmer, directora general d’Economia i
Estadística; i pel Sr. Francisco Javier Calomarde, responsable
de Comunicació.

Té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, D’ORDENACIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Faré una exposició...,
procuraré que sigui el més breu possible per així poder tenir més
intervencions a posteriori.

Vull començar dient que el Govern s’ha estructurat en una
vicepresidència econòmica que engloba dues direccions
generals, una dedicada a empresa i comerç i una altra a indústria
i energia i dóna aquest nom, empresa i comerç, a una de les
direccions generals perquè la idea que teníem quan vàrem
dissenyar aquest govern era fer un tractament empresarial de tot
allò que tengui a veure amb les empreses, de fer un tractament
empresarial i un tractament d’ortodòxia econòmica, això per una
banda. 

Per una altra banda, ens trobam en una situació, de les
finances de la comunitat autònoma, molts difícils, amb dèficits
molt importants que necessita que es faci una gestió molt eficaç
de tot allò que es té amb austeritat, amb transparència, amb
serietat, amb lideratge, amb treball i esforç perquè l’objectiu no
pot ser cap altre que el creixement econòmic i la generació
d’ocupació.

En aquest sentit, les nostres primeres passes han anat
encaminades en primer lloc a aprovar una llei de l’emprenedor,
una llei que vol posar al centre del debat polític tot allò que té
a veure amb l’empresa, amb la petita empresa, amb la
microempresa i la mitjana empresa, perquè aquesta empresa
suposa tot un conjunt de valors que consideram molt importants
destacar de cara a la reactivació econòmica: el valor de
l’assumpció de risc, el valor de l’aprenentatge, el valor de tenir
una visió de futur i el valor de tenir aquesta visió de futur i ser
capaç de tirar-la cap endavant. 

Aquesta llei com ja s’ha dit en altres ocasions té una
estructura que la divideix en quatre grans punts, un d’ells és fer
visible l’aprenentatge, fer present l’aprenentatge en matèria
educativa, en tot els nivells d’educació. És una cosa que s’haurà
de fer en els anys que vénen d’aquesta legislatura. També té a
veure amb la simplificació administrativa, que consideram
especialment important perquè és, a la vista dels emprenedors,
una de les dificultats més grosses amb què es troben, dificultat
que moltes vegades té a veure amb la normativa i a complir les
normes tal com estan establertes pensant tal vegada en altres
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moments de la història. Té a veure amb la dispersió d’accions
que fa el Govern en aquest moment en matèria d’emprenedors
i en matèria d’empresa, es tracta d’unificar-les, de tenir un
catàleg, de posar-les juntes, de ser més eficaç en la gestió.

Per últim, té a veure amb el finançament. El finançament, en
un moment en què el crèdit és escàs, és possiblement
l’entrebanc més important de tots i fer els moviments adequats
per reprendre o per fer possible el finançament és una de les
qüestions més importants que ens trobam damunt la taula. 

Aquesta llei com dic engloba tot tipus de sectors, perquè el
que és important per a una economia és tenir empreses
competitives, empreses que produeixen béns i serveis que són
preferits per als seus clients, independentment del sector on
operen, en aquest sentit no pensam que hi hagi sectors millors
i pitjors, sinó que hi ha empreses que són més competitives o
menys competitives i es tracta que totes ho siguin.

Per una altra banda, estam preparant un projecte
d’acceleració d’inversions privades que doni una resposta més
ràpida als desitjos d’invertir a la nostra comunitat. Es tracta
d’evitar que un projecte empresarial que pot suposar llocs
d’ocupació, que pot suposar generació de riquesa es pugui
torbar tres, quatre, cinc anys a la taula d’alguna administració.
Donar-li sortida pensam que és especialment important, més a
més quan ens trobam que en aquest moment tenim de l’ordre de
870, 900 projectes que esperen el vist-i-plau de l’Administració
i que aquests projectes, una part important, tenen a veure en
matèria d’energia. 

Això és especialment significatiu perquè l’energia
probablement és un dels sectors amb més perspectives de
creixement de cara al futur. El preu de l’energia tot fa pensar
que s’incrementarà, que s’anirà incrementant perquè el
desenvolupament econòmic té a veure amb les necessitats de
tenir un subministrament segur i adequat d’energia.

L’energia a més és un input, és un element productiu que
entra al conjunt empresarial i per tant, tenir preus raonables,
tenir preus competitius d’energia suposa un element de
competitivitat de cara a l’exterior de primera magnitud. En
aquest sentit, ja s’ha anunciat la principal idea o el primer pas
que és desbloquejar tots els projectes de conduir el gas a les
distintes zones de l’illa de Mallorca, hem començat a treballar
també amb el ministeri perquè el gas pugui arribar, el gas
natural, a l’illa de Menorca i a Formentera.

Ambdues característiques que m’agradaria realçar: una és el
preu, el cost energètic del gas natural és un 30% inferior a la
resta de sistemes, i l’altra són els valors mediambientals, també
és molt menys contaminant en matèria de CO2.

La planificació energètica per tant ha de tenir aquest vessant
com un dels pilars fonamentals, però n’hi falten dos més: un és
una aposta decidida per l’energia renovable, també ens trobam
que molts de projectes que estan en aquest moment esperant el
vist-i-plau de l’Administració tenen a veure en matèria
d’energia renovable i el tercer seria l’estalvi energètic. L’estalvi
energètic que a més serà una obligació imposada per Europa a
més a més d’una necessitat imposada pels paràmetres de
l’economia mundial.

En aquest sentit volem començar fent dues accions: una és
donar exemple des de la mateixa administració. A
l’Administració pública tenim gestors de recursos humans, però
no tenim gestors energètics quan l’energia és la segona gran
despesa de qualsevol administració i de moltes empreses,
sempre la primera és el personal, la segona és l’energia. Per
tant, donar passes en aquest sentit serà important. Ja tenim
pràcticament enllestit tota una normativa que intentarà reduir el
consum de l’Administració pública entorn a un 10%, el que
suposa uns 26 milions d’euros.

Aquest estalvi vendrà de dues bandes: una, una optimització
a l’hora de fer les compres, una centralització de les compres
d’energia amb un mercat més alliberat, i una altra és el que seria
pròpiament reducció de consum mitjançant treballs de feina.

Quant a les energies renovables, com deia, pensam que
Balears està mancada d’energies renovables, de fet, aquests
darrers anys, mentre que el 40% d’electricitat a Espanya es
genera mitjançant energies renovables, a Balears la quantitat és
molt escassa, és excessivament baixa i no podem perdre aquest
tren.

Dins el que és la Direcció General d’Energia, un altre
projecte important compartit per totes les seccions del Govern
és assegurar -i valgui la redundància- la seguretat jurídica,
apostar d’una forma clara per la seguretat jurídica. És a dir, hem
de saber, els inversos han de saber si poden realitzar una
inversió o si no poden realitzar-la, no se’ls pot tenir entretinguts
durant molt de temps. 

Per tant, un tema que ens sembla també important és
desenvolupar una llei de mines, una llei de mines que doni
suport a aquesta seguretat jurídica i que al mateix temps pugui
suposar una restauració d’aquelles mines que en aquest moment
no s’empren. 

Dins el que serien energies renovables hauríem d’afegir un
punt més que és la potenciació de la biomassa, que pensam que
té moltes possibilitats, que té molt de futur i que a més a més
pot ser un alAlicient també per a la conservació del medi ambient
i per evitar incendis; crear un mercat de biomassa on la
biomassa pugui cotitzar i per tant, tengui atractiu per als
propietaris dels boscos tenir una gestió adequada de les seves
propietats.

Quant al comerç la idea principal és fer feina amb els
comerciants, estar molt en el seu costat, mirar que sigui el més
fàcil possible que es puguin adequar a la demanda que està
canviant en aquest moment. Això significa que els costos que
suporten siguin els més baixos possibles. 
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En aquest sentit, volem reduir significativament tot el que
siguin subvencions directes per a una millora del finançament,
que també estaria entroncada amb la Llei d’emprenedors que he
mencionat abans, i que vendria mitjançant una potenciació de
l’ISBA i de les distintes fórmules de finançament que apareixen
a la Llei d’emprenedors com a bussines angels, capital llavor,
capital risc.

També pensam que és important la imatge corporativa dels
comerços, com a element incentivador de la innovació, com a
element que li pot donar una imatge diferenciada i fer-los més
competitius. En aquest sentit ja hem establert també converses
amb ells per, a més a més d’aquestes accions posar-ne en marxa
dues més, que serien una adequació dels horaris a les necessitats
canviants, dic una adequació, i una altra seria també redefinir
els períodes de rebaixes. Estam en un moment en què les
demandes estan aturades i per tant, són molt sensibles als preus.
Aquesta sensibilitat als preus fa que, idò un canvi a les dates
d’inici de les rebaixes pugui ser beneficiós per a tothom. 

Dins aquestes accions ens plantejam també el tema de les
fires i de la promoció comercial amb un canvi també de
perspectiva. Les fires, les mesurarem en funció del retorn que
tenguin, en funció a la capacitat de rendibilitat de manera que
centrem els esforços amb aquelles que realment puguin tenir
unes conseqüències econòmiques més importants i deixar per
una altra ocasió, per més endavant, aquelles que no funcionen
de la mateixa manera.

Les infraestructures també són importants, sobretot allò que
té a veure amb les infraestructures que posen els ajuntaments i
la nostra idea és també arribar a acords amb els ajuntaments per
colAlaborar en dissenys d’infraestructures comercials que puguin
ser adequades i que puguin millorar les condicions de venda
dels distints comerços sobretot dels comerços que tenen a veure
amb el teixit del petit comerç, del comerç local.

Continuant amb altres línies, tenim el sector nàutic que
també passa per dificultats administratives, de les quals moltes
no depenen de la comunitat sinó que depenen de l’Estat, però
que això, com hem dit en altres ocasions, no ens ha de suposar
un fre, sinó que ens ha d’incentivar a fer feina i a reclamar que
aquestes dificultats que tenen i que vénen per part, en aquest
cas, de l’Administració estatal puguin ser esmenades. Pens en
l’impost de matriculació de les embarcacions, també pens en la
diferenciació que existeix en la llista sisena i la llista setena que
crea dificultats a l’hora que una persona pugui aprofitar les
seves embarcacions per al lloguer quan troba que aquesta és la
fórmula adequada. 

En línies generals, un altre tema que sembla molt important
en aquest govern, és el tema de la internacionalització. En una
situació de recursos escassos pensam que el millor que es pot fer
és colAlaborar amb dues institucions que ja existeixen, per una
banda ICEX, l’Institut de Comerç Exterior espanyol, que en
aquest moment passa a tenir forma d’empresa, i per una altra,
amb les cambres de comerç perquè l’ajuda més important que
pot rebre un exportador és tenir un networking, una xarxa de
comunicació a àmbit mundial. 

És cert que en aquest moment tenim dos elements o dos
possibles productes d’exportació que estan diferenciats: un, el
que serien productes, productes, productes físics i un altre que
serien productes immaterials, el coneixement. Quant als
productes físics també hi ha dificultats a l’hora de la logística,
a l’hora de transportar-los des de Balears a les distintes zones
del món i per tant també, s’ha de fer un esforç a reorganitzar, a
identificar en primer lloc i reorganitzar aquestes possibles
dificultats. Pens en el port, en matèria de taxes portuàries, els
costos de transport d’aquí a la península que en moltes ocasions
són més elevats que el que puguin ser de la península a
qualsevol altre indret del món.

Aquesta pensam que és l’acció més important que es pot dur
a terme en internacionalització, tenir coneixement dels mercats,
tenir una informació adequada dels mercats i tenir aquesta xarxa
que ens pot proporcionar aquestes dues institucions que tenen
tradició antiga en el nostre país, com deia l’ICEX i les cambres.

D’aquí a un temps, d’aquí a uns mesos haurem de posar en
marxa la legislació referent al REB amb un mandat estatutari,
que té com a pilars, entre d’altres, una vegada més les taxes del
transport i l’estudi de les qüestions nàutiques que hem
mencionat abans, per tant, per aquí també hi haurà una feina a
fer.

En matèria d’innovació pensam que un ambient de
competència empresarial ben entès és un dels elements més
importants a l’hora d’incentivar la innovació, qualsevol empresa
que està en un ambient competitiu té la necessitat d’innovar de
manera permanent. Per tant, pensam que l’Administració té com
a obligació generar aquests entorns on la competència, la sana
competència empresarial, sigui efectiva.

Dit això, també és cert que hi ha una estructura del passat i
que en bona mesura està funcionat de clústers. Clústers que
serien associacions empresarials que combinen la competitivitat
per una banda, la competència entre ells, amb la colAlaboració
mitjançant, o dirigides, o complementades pel sector públic. En
aquest sentit pensam fer una revisió dels resultats dels clústers
per si han funcionat adequadament com se podia esperar i en tot
cas obrir les portes perquè n’entrin de nous, o no obrir-les.
Mirar com estan exactament.

I, en definitiva, es tracta d’una política econòmica que té a
veure amb l’assumpció de la competència com element
principal, un ambient que ens ha de dur a una llibertat
empresarial, amb més graus dels que tenim en aquest moment,
que ha de suposar que aquestes empreses tenguin les condicions
per adaptar-se a la demanda canviant i que al mateix temps
tenguin el suport de l’administració allà on sigui més important.
Vull recordar que pensam que és més important no posar traves
administratives, donar a conèixer tot el món empresarial a tots
els nivells educatius i intentar palAliar les dificultats de
finançament que tenim en aquest moment, per la qual cosa, com
deia, apostam per noves figures i apostam per una ja existent,
que és ISBA.
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A grans trets, aquesta seria la línia en matèria d’empreses
que volem potenciar. He deixat de banda dos grans sectors
empresarials, perquè tenen la corresponent conselleria, per una
banda el turisme, tot i que respon als mateixos principis, i per
una altra banda el sector primari i agroalimentari perquè també
té una conselleria, que està adequada i encaminada a la seva
problemàtica, però que de fet respondria als mateixos principis.

Moltes gràcies. Aquesta és la meva exposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló i Fuster. Procedeix ara a la
suspensió, si escau, de la sessió per un temps màxim de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions. Per la qual cosa deman
als portaveus si volen una suspensió o si podem continuar?
Podem continuar. Molt bé.

Així, per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, com vostès
saben, de major a menor, tret del grup al qual pertany el
president de Govern, el qual intervendrà en darrer lloc, segons
l’article 80 del Reglament.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Bel Oliver, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda a aquesta comissió, a la seva comissió, entre
d’altres, perquè en té moltes, em pareix, al vicepresident
econòmic i també a l’equip que l’acompanya. Siau benvinguts
i esperem poder parlar i debatre de tots aquests assumptes que
ens preocupen. Faré alguns comentaris sobre la intervenció que
ens acaba de fer i que li agraesc.

Escoltam ara mateix les línies, com vostè ha dit, generals,
per al meu gust, una mica massa generals, sobre l’actuació
d’aquest govern en comerç, empreses i energia. No massa
concret per al meu gust. Jo esper que en el proper debat de
pressuposts aquestes actuacions, programes, idees que hem
sentit es concretaran i podran quedar tal vegada més aclarides.
Em referesc que podrem saber exactament allò que es farà, de
quina manera es farà i amb quins recursos comptaran per fer-ho.
I aquelles actuacions, que és ver que n’hi ha moltes, que no
requereixen de suport econòmic, de partida econòmica, són
aquelles referides a l’agilitació, la coordinació, l’eficiència,
l’eficàcia, moltes d’elles no tenen contingut econòmic, algunes
d’elles sí, però moltes no, i des del nostre grup, des del Grup
Socialista li demanam que ho faci el més aviat possible, no fa
falta esperar el proper pressupost, ja sé que estan fent-hi feina
i jo crec que és una responsabilitat nostra demanar-ho, vostès
des del Govern tenen la responsabilitat de fer-ho, perquè
aquesta millor relació amb l’administració..., jo sempre dic que
en ocasions l’administració és per a l’administrat una carrera
d’obstacles, ho hem d’evitar entre tots, no ha de ser una carrera
d’obstacles, sinó que ha de ser una empresa al servei del
ciutadà. Bé, esper que aquesta part sense contingut econòmic es
pugui fer ja i ho puguem veure el més aviat possible.

Pel que fa a comerç i a empreses, deia vostè i hi estam
d’acord, que els empresaris, els emprenedors són la base sobre
la qual segurament s’aixecarà la complicada situació que ara
tenim. Nosaltres hi estam d’acord. Vostè sap que un nombre
molt gros d’aquests emprenedors són comerciants en el sentit
clàssic de la paraula. I la resta, els que no són tan clàssics,
també ho són perquè d’alguna forma venen alguna cosa. El
sector del comerç està conformat per unes 20.000 empreses, un
colAlectiu molt nombrós en xifres, però també molt important,
no només per la xifra que ja ho és en si mateixa, sinó per la
importància econòmica i social que tenen.

Entenc que el sector del comerç és un sector prioritari per a
aquest govern i és un sector estratègic, és així, és prioritari per
a aquest govern, sí. Alguna mesura..., ja sé que de vegades
nosaltres demanam coses més concretes, quines mesures més
concretes, quins projectes, quins programes, quines actuacions
durà a terme el Govern per tal de potenciar, d’ajudar,
d’incentivar el sector concret del comerç. Crec que estam tots
d’acord que el Govern ha d’actuar per impulsar i fer que el
comerç sigui més competitiu i productiu. I el sistema de
subvencions, ho hem dit o hem sentit en diverses ocasions,
vostè ho ha dit moltes vegades, està acabat. Bé, quina
alternativa proposa aquest govern per incidir en la millora del
comerç, perquè moltes actuacions per a la millora d’aquesta
competitivitat passen -i vostè n’ha apuntat algunes- per
modernitzar, per formar, per diversificar i per incentivar nous
sistemes de comercialització; són algunes de les qüestions que
crec que podrien ajudar al comerç perquè aquest sigui realment
més competitiu i més productiu.

Pensa el Govern dur a terme algun tipus d’iniciativa per
reactivar aquest sector tan important econòmicament i
socialment? Com pot incidir el Govern davant aquesta enorme
contracció que hi ha de la despesa dels particulars? Aquest és el
problema que té el comerç, a part de la seva pròpia
reestructuració, que possiblement és necessària per adaptar-se
a les noves demandes, hi ha un problema molt greu de
contracció econòmica i evidentment el pateixen molt
directament tots els comerciants. Tenim alguna mesura, alguna
idea, alguna actuació que vagi en aquesta línia?

Comptam amb una Llei de comerç molt recent que té
pendent un desplegament reglamentari. Jo li voldria demanar al
vicepresident si té pensat fer aquest desplegament.

Una altra qüestió que també voldria comentar-li i que hem
vist aquests dies als diaris i a la premsa, és la notícia relativa a
l’expansió de grans comerços a Mallorca. Vostè ens pot dir com
es troben aquests comerços i si és imminent la seva posada en
marxa? També una altra pregunta, té el Govern més o manco
quantificat l’impacte que aquestes grans actuacions poden
suposar dins el comerç petit, familiar i que cada vegada té més
difícil subsistir?, i d’alguna manera i arran d’això, com pensa
que es pot comptabilitzar la presència d’aquestes grans
superfícies comercials, que poden ser interessants i atractives
per als consumidors i això tampoc ho hem de deixar de banda,
amb aquesta subsistència i rendibilitat d’aquest comerç familiar,
d’aquest comerç més personalitzat, que jo crec que també és
molt important per tot allò que suposa de teixit empresarial?
Concretament per al petit comerç han pensat algun tipus d’idea,
de mesura, d’actuació?
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I respecte de l’adaptació d’horaris, si pogués dir-nos..., jo he
vist que en el seu programa electoral parla d’aprofundir en la
llibertat del comerç pel que fa referència a horaris, dies festius
i calendari de rebaixes; a què es refereix exactament aquesta
qüestió?

A la part del que era promoció industrial a l’anterior
estructura de govern i que ara està refosa entre comerç i
empreses, el sector industrial és un sector molt dèbil a les Illes
Balears, el que no és comerç; jo crec que hauríem d’intentar,
consolidar i diversificar..., intentar per suposat seguir amb el
sector serveis, el més important i el sector comercial en un altre
sentit. Però jo crec que haurien de fer algun tipus de mesura per
ajudar al sector industrial. I si no sortim una mica de la
generalitat, de vegades ens costa intentar veure la línia que
puguem dur. 

Jo volia comentar-li que a la darrera legislatura es va fer un
pla industrial de les Illes Balears 2011-2020 i que va sorgir del
pacte per la competitivitat, l’ocupació, la cohesió social i que es
va redactar amb la participació dels sindicats i organitzacions
més representatives. Jo l’he vist i crec que aquesta visió
estratègica del pla és compartida per molts de nosaltres, com és
incrementar la base d’empreses especialitzades, competitives,
sostenibles, flexibles, internacionalitzables, que vostè n’ha
parlat, també amb els clústers. Així com l’objectiu del pla i que
és augmentar el pes de la indústria a les Illes Balears, jo crec
que tots hi estam d’acord, desenvolupar aquests instruments
financers específics per a la indústria, desenvolupar una
indústria sostenible, incrementar la base d’empreses
exportadores, augmentar la despesa en recerca i
desenvolupament tecnològic, incrementar el nivell de
qualificació dels recursos humans a la indústria i flexibilitzar la
indústria, l’actuació de l’administració cap als sectors
industrials.

Són tots objectius plenament actuals, que vostè en un
moment o en un altre parlant d’aquestes àrees de la seva
conselleria, que entenc que moltes són transversals, els ha tocat.
Per això jo li propòs, Sr. Vicepresident, que aprofiti tota aquesta
feina feta, que es va fer per elaborar aquest pla, que ja està fet,
i continuï treballant perquè a pesar que tot és millorable, per
suposat, tant els objectius com les accions veim que no són tan
diferents de les que hem sentit del nou govern. 

I l’austeritat també és aprofitar tot allò que ja tenim, perquè
ja ho tenim, i no invertir doblers ni temps dels seus equips per
fer allò que ja per ventura tenim fet. Precisament en aquest pla,
quan parla de desenvolupar instruments financers específics,
enumera aliances financeres per accedir al finançament més
fàcilment, ampliació del capital ISBA per a la concessió d’avals
i el suport a la capitalització a través de projectes de capital
llavor i de capital risc. 

No vull treure cap mèrit, Sr. Vicepresident, ni importància
a la llei de suport als emprenedors, però -com deia- no hi ha res
de nou, es tracta d’estructurar-ho. Jo crec que el repte ara és
posar-ho en marxa. Instruments el Govern en té, jo crec que en
té molts, tal vegada n’hi manquin alguns, però és posar-ho en
marxa d’una vegada i poder arribar al moment que aquesta
materialització de la idea dels emprenedors es pugui dur a
terme, amb aquestes mesures preses pel Govern. Si arriba aquest
moment serà indicatiu que aquestes mesures seran efectives.

M’imagín que la Direcció General d’Indústria a la qual no
ha fet massa referència, referent sobretot a la seguretat, la
tramitació administrativa, no hi haurà massa modificacions pel
que jo he entès.

Per la part de promoció industrial, quedava enfora la part
d’agricultura i la part de turisme, jo crec que el repte continua
sent el mateix, crear, consolidar i després promocionar les
empreses, que és una tasca molt important. Em crida l’atenció
que la internacionalització que jo crec que també és molt
interessant no apareix a la Llei d’emprenedors, jo crec que en el
proper període d’esmenes, tendrem ocasió d’introduir aquest
aspecte perquè crec que també és molt interessant.

Li vull demanar si tenia algun tipus de pla, de promoció
perquè jo crec que moltes vegades també serviria per a la part
agroalimentària, per a moltes coses de la part d’agricultura, un
bon pla de promoció..., no veig jo que hagi de ser específic per
a tot menys per a agricultura i turisme, per ventura s’escapa una
mica més; però fins i tot en turisme jo crec que s’hauria
d’aprofitar i li propòs aquesta idea, d’aprofitar les fires
turístiques per vendre els productes que no són turístics i a
l’inrevés. Aquelles fires que no són turístiques, on anam a
vendre pell, bijuteria, sobrassada, vins, ... aprofitar també la part
turístic. És una idea que supòs que no és massa nova, però no
l’hem posada en pràctica mai. I dic que no li hem posada, no del
tot, s’han començat a fer coses, però jo crec que aquesta unió
del que són les Illes Balears com a destinació ampla, complexa,
turísticament parlant, des del punt de vista de promoció del vi,
de l’oli, d’altres productes agroalimentaris és molt interessant,
tant turísticament per una part, com de l’altre tipus d’un públic
que compra un embotit interessant i es troba amb una destinació
turística que per ventura no coneixia o no la coneixia d’aquesta
manera. Per això crec que també pot ser important, si li pareix,
fer feina en aquesta línia.

Pel que fa al tema d’energia, m’alegra veure que continua
molt les línies marcades per l’anterior govern, sobretot pel que
fa referència al gas. Hem vist aquests dies a la premsa que hi ha
una sèrie... -vostè deia desbloquejades, jo crec que és continuar,
si em permet la puntualització-, hi havia una sèrie d’obres ja
adjudicades, si no record malament, Son Reus-Andratx i Son
Reus-Alcúdia, desbloquejades o no, que es continuïn fent, crec
que és important.

I paralAlelament també li demanaria que si poguessin, fessin
feina en la distribució del casc urbà. És a dir, a part del
transport, ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Oliver, vagi acabant per favor, ja du 12 minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Perdó. Ara acabaré, en un moment acab i ja està.

Energia, em pareix important continuar en la línia d’abans,
crec que hem de fer feina en energies renovables, per suposat,
tot el que vostè deia d’empreses i projectes pendents.
M’agradaria que fes esment a un tipus de projecte que per
ventura són els que menys s’ha trobat damunt la taula i són
aquests petits projectes perquè moltes persones, famílies puguin
dur a terme a ca seva aquestes energies renovables. Jo sé que
això és una assignatura pendent, no aquí, sinó a tota Espanya i
a molts de països, perquè això també activa l’economia.
Aquelles persones que volen posar en el seu terrat, intentar que
això s’agiliti perquè crec que pot ser molt interessant.

Perdoni i gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, president. En primer lloc agrair al Sr. Aguiló i a la
part del seu equip que ha vengut avui per aquesta
compareixença referida a les àrees d’empresa, comerç, indústria
i energia.

En primer lloc li voldria fer una reflexió més global. Som
davant d’unes àrees, juntament amb agricultura -diria jo- que
són claus per a la diversificació econòmica, són claus perquè
evidentment a les Illes tenim un monocultiu turístic molt
important i, per tant, aquests sectors tenen una importància
estratègica des del nostre punt de vista. I la veritat és que de la
seva intervenció, referida sobretot a la part d’indústria, s’ha
estès un poc més en comerç i energia, però en el cas d’indústria,
poques coses hem sentit. No ha fet referència per exemple al
desenvolupament del Pla d’indústria que està aprovat,
consensuat amb els sectors i que tenia tot un seguit de mesures
a dur a terme, vostè no n’ha parlat en absolut, ni tan sols l’ha
esmentat. Un pla d’indústria amb el qual tal vegada vostès
discrepen en alguna de les qüestions que es puguin plantejar,
però evidentment amb el consens dels sectors es podria
encaminar, però ni tan sols ha dit això, simplement l’ha ignorat.

Vull recordar que les dades econòmiques en aquests sectors
que ens ocupen en concret no són molt positives. Tenim el
darrer informe de la Cambra de Comerç que parlava de
l’activitat en aquestes àrees, indústria, comerç, etc., i la veritat
és que són dades negatives quant a activitat, quant a nombre
d’empreses que tanquen, quant a les dades d’atur també, així
com les dades del sector turístic no són dolentes, no s’ha creat
l’ocupació que esperàvem, però tampoc no ha baixat l’ocupació,
en canvi, sí s’ha incrementat l’atur en aquestes àrees, i, per tant,
crec que estam davant d’un repte molt important que té el
Govern; i de la seva explicació ens queda molt a l’aire com

l’abordaran. Jo he sentit pràcticament dos tipus de mesures,
unes continuant el que es feia fins ara, per exemple el tema de
fires, reorientar-ho, perquè ja s’havia començat a fer feina en
aquest sentit, en funció de la rendibilitat, feia temps que s’havia
fet una política equivocada i probablement necessitava un canvi
que ja s’havia començat i que vostè també ha dit que tornarà a
insistir-hi

També ha parlat d’una sèrie de qüestions quant a comerç i
quant a altres àrees i novetats, novetats, jo n'he sentides sobretot
dues, una és la llei de l’emprenedor que ja està aprovada, el
decret llei d’emprenedors, i, bé, la veritat és que estam molt
pendents del que pugui passar en el tràmit parlamentari. Es va
aprovar, com sap, tots els grups parlamentaris vàrem acordar
que tengui una tramitació parlamentària com a llei i que, per
tant, tots hi puguem fer aportacions perquè, efectivament, com
deia vostè, una cosa són els objectius que es marca aquesta llei:
de simplificació administrativa, d’evitar dispersió d’accions,
solucionar el tema del finançament de les accions
empresarials...; però, mesures concretes d’aquest decret llei,
pràcticament poques, concreció econòmica de la llei, cap.

Per tant, esperam que tant en el desenvolupament legislatiu
que es durà a terme en la tramitació parlamentària com en el
desenvolupament que la mateixa llei preveu mitjançant decrets,
mitjançant reglaments, es pugui esmenar aquesta qüestió i
concretar realment aquestes accions perquè no deixar de ser més
que una mera declaració d’intencions de la qual podem
compartir la filosofia, però que no té accions concretes en els
teixits empresarial i econòmic.

L’altra qüestió, també un poc innovadora, era el projecte
d’acceleració d’inversions privades. Tant a vostè com al Sr.
Company ja els he sentit dir aquests més de 800, avui vostè fins
i tot ha parlat de 900, projectes que estan aturats esperant el
vistiplau de l’administració. Jo crec que és important aclarir de
què parlam perquè parlam bàsicament de projectes que entenc
que estan a la Comissió Balear de Medi Ambient, almanco les
xifres sí que coincideixen de què el Sr. Company havia parlat de
la Comissió Balear de Medi Ambient, molts dels quals, el gruix
més important d’aquests projectes, estan aturats perquè el
promotor, que moltes vegades és el mateix ajuntament, no ha
completat la informació. Per tant, no estan aturats en aquest cas
per culpa de la Comissió Balear de Medi Ambient sinó perquè
el promotor, en ocasions és privat i en la majoria d’ocasions, és
l’ajuntament, no completa la informació. Per tant, aquí sí que li
reconec que hi ha una feina a fer, però que per molt que vostès
facin si l’ajuntament promotor no avança es trobaran amb els
mateixos problemes que es varen trobar els anteriors
responsables de la Comissió Balear de Medi Ambient. I això és
important dir-ho.

Per altra banda, vostè ha parlat, ha fet un èmfasi molt
important en el tema dels projectes d’energia. Compartim la
filosofia, totalment, de l’aposta per l’estalvi energètic i per les
energies renovables. Ha parlat de molts de projectes esperant,
aquí seria important que concretàs. Entenc que avui, per
ventura, a la compareixença no ho voldrà fer, però, clar, molts
d’aquests projectes es refereixen -concretem- a energia eòlica i
a energia fotovoltaica, probablement. Sap que són projectes que
són importants i que s’han de desenvolupar, vagi per dit que
apostam per això, però que a l’hora de la veritat els ajuntaments
són molt reticents a dur-los a terme pel seu impacte visual, pel
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seu impacte paisatgístic i ambiental. A Menorca cada vegada
que parles d’energia eòlica es posen esquena paret i a molts de
municipis de Mallorca també passa el mateix, sobretot en el
Llevant i en el nord de Mallorca. Per tant, aquí hauran de
comptar amb la colAlaboració dels ajuntaments que són els
primers que es posen -com deia- en contra d’aquests projectes
pel seu impacte paisatgístic.

Li alab evidentment aquestes accions que volen fer d’estalvi
a l’administració, d’optimització de les compres i de reducció
del consum, crec que és molt important, igual que l’aposta per
la biomassa, que ja s’havia començat a fer per altra banda la
passada legislatura.

Ha tornat a parlar, i és una cosa reiterativa que en sentim
parlar a diverses àrees, de la seguretat jurídica, i llavors ha
concretat en la Llei de mines, no ha parlat d’altres qüestions.
Però sí que ha dit que hi haurà un projecte d’acceleració de les
inversions privades. M’agradaria que concretàs exactament què
vol dir això. Parlam d’una nova llei?, d’un decret llei que
elimini determinades traves?, quan parlam de seguretat jurídica
no sé si parlam del mateix o no, perquè si parlam que la
seguretat jurídica és que aquell promotor empresarial que
d’acord amb la legislació actual pot fer una cosa la pugui fer, hi
podem estar d’acord; si seguretat jurídica vol dir que hi hagi
barra lliure perquè tothom pugui fer el que vulgui, aquí
discreparem, evidentment, perquè jo entenc que l’acceleració de
projectes privats no pot anar per damunt de les qüestions
urbanístiques o mediambientals, que són normatives i fins i tot,
en alguns casos, vénen des del punt de vista europeu. Per tant,
hem d’aclarir exactament de què parlam. És una qüestió a tenir
present.

De comerç dues pinzellades. Ha parlat de l’adequació
d’horaris. Jo estic d’acord que efectivament el sector comercial
haurà d’adequar els seus horaris bàsicament a la demanda que
els consumidors, que els clients potencials poden necessitar en
aquests moments, amb això hi estam totalment d’acord, sempre
partint de la premissa que hi ha uns treballadors que tenen uns
drets. Això ho ha de tenir present i ha de tenir present que no és
el mateix el tractament que es pugui donar a un comerç petit, al
qual evidentment no se li pot exigir que faci més hores de les
que li toquen laboralment, que el que es pugui donar als
comerços grans.

Redefinició dels períodes de rebaixes. Li deman que es faci
com s’ha fet fins ara, amb consens total i absolut del sector.
Sempre el període de rebaixes s’ha fet amb el consens del
sector. Quan s’ha posat un dia de començament de rebaixes i el
dia de finalització ha estat el sector qui ho ha decidit
conjuntament amb la conselleria. Quan vostè diu "redefinir", per
tant, supòs que vol dir redefinir amb el sector. 

Llavors ha fet un comentari sobre les infraestructures de
temes comercials amb els ajuntaments. Bé, aquesta és una
qüestió que enguany a causa de la crisi les línies de subvencions
destinades als ajuntaments ja no es varen treure i ho dic perquè
aquí sí que probablement hi ha feina a fer. Tenim, per una
banda, el Pla d’obres i serveis del Consell de Mallorca, tenim la
Llei de rehabilitació de barris que també preveu una sèrie
d’accions puntuals en els centres dels municipis dels pobles i de
les barriades, i, per tant, hauríem de veure si continuar aportant
des de comerç que determinades obres es facin per part dels
ajuntaments és el més correcte o no o si, per ventura, aquestes
s’han de redefinir totalment.

Pràcticament l’únic sector industrial o l’únic sector en el
qual ha incidit més vostè, a part de l’energètic, ha estat el nàutic,
però també poques coses ha dit a part de, tal vegada, el tema
dels imposts. Nosaltres estaríem d’acord amb l’harmonització
dels impost que paga aquest sector i del seu potencial, sempre
i quan es respectin qüestions ambientals existents.

I, un altre tema que tampoc no ha concretat, però que ha dit
que serà important fer-hi feina, i aquí esper que compti amb els
grups parlamentaris, és important que el Parlament hi digui la
seva, és el REB. De fet s’hauria de constituir, es va constituir la
passada legislatura, una comissió per parlar del REB i supòs que
aquesta legislatura també s’incorporarà perquè és el tema clau
i bàsic per resoldre d’una vegada per totes el tema del transport.
Vostè l’ha tocat, l’ha comentat. El tema del transport fa que no
siguem competitius...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, per favor, acabi.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Acab, Sr. President. 

... no som competitius, vostè ho sap. Dur una mercaderia
d’aquí a la península costa molt més que dur una mercaderia de
Barcelona a Shanghai, per posar un exemple, vostè ho sap i és
una qüestió que fa que les nostres empreses no siguin
competitives i m’agradaria saber com pensa abordar aquesta
qüestió que, a més, no depèn exclusivament de nosaltres sinó
que, en aquest cas, té molt a dir el Govern estatal.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
l’Hble. Francisco Mercadal, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, voldria donar
les gràcies al vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació i al seu equip per la seva compareixença a la
comissió d’avui.

Hem escoltat amb molta atenció les seves paraules i estam
molt satisfets de veure que la reactivació econòmica és el seu
gran objectiu. No solament això sinó que ha donat projectes
concrets, dades concretes i això és el que la nostra comunitat
necessita. Hem pres notes de coses concretes que vostè ha
esmentat avui com són, per exemple: el projecte d’acceleració
de les inversions privades que mirarà de desbloquejar les
inversions que estan pendents; reducció de la despesa energètica
a l’administració pública amb la centralització de les compres
en matèria energètica i al mateix temps la potenciació de la
biomassa; crear un entorn de seguretat jurídica com tant reclama
el nostre teixit empresarial; una llei de mines a les Illes Balears;
que el Govern estarà al costat del petit comerç i del comerç en
general; millorar les traves administratives i sobretot les traves
fiscals en la indústria nàutica; reforçar les relacions amb l’ICEX
i amb les cambres de comerç per a projectes
d’internacionalització de les nostres empreses; generar un
entorn de sana competència empresarial que ens durà a un camí
de la innovació, i donar suport a les empreses en l’adaptació als
nous temps que vivim. Pensam que són algunes de les mesures
que vostè avui ens ha especificat de manera bastant concreta.

Ja vàrem parlar al primer ple del període ordinari del
Parlament del decret llei d’emprenedors que s’ha obert, com han
comentat els meus companys, com a projecte de llei. Estam
segurs que el seu desenvolupament amb mesures de caire fiscal,
financer i administratiu suposaran, sens dubte, l’impuls
necessari per a la creació de noves empreses i per facilitar els
tràmits de les empreses que ja existeixen. Evidentment, estam
ara en tràmit parlamentari, s'hi faran les aportacions necessàries
i després es desenvoluparan les mesures. Evidentment la llei és
una llei marc, ampla que després tendrà el seu
desenvolupament, com ja es va comentar en el Ple del
Parlament, aquesta llei és ampla perquè després es pugui
adaptar a les circumstàncies oportunes de cada moment.

Per una altra banda, també, som coneixedors, des del nostre
grup parlamentari, que l’arribada d’aquest nou govern ha
estimulat molt l’arribada d’inversió privada a la nostra
comunitat. Som conscients que vivim un moment de crisi, uns
moments difícils, però, sí és veritat que hi ha empreses que
tenen ganes d’invertir si troben un marc de seguretat jurídica, un
marc de confiança, i aquestes empreses comencen a veure
Balears com un destí segur. Hem pogut comprovar a través de
la premsa aquests dies l’anunci d’una inversió d’una empresa
hotelera de referència mundial, una empresa, a més,
mallorquina, de les Illes Balears, com és Melià Internacional
Hotels, que convertirà una zona degradada o envellida, com és
Magaluf, amb una inversió de més de 130 milions d’euros.
Pensam que aquest clima de confiança ja es comença a palpar
i que el nou govern dóna aquest marge de confiança a les
empreses perquè inverteixin a les Illes. 

Igualment també hem conegut aquesta setmana que una altra
empresa privada vol invertir 155 milions d’euros per implantar
un nou servei a l’illa de Mallorca de la xarxa de gasoductes,
com és Endesa Gas. En concret, el gasoducte de Palma a Inca i
Alcúdia, el de Palma a Manacor i a Felanitx, el de Palma a
Andratx, i el de Sant Jordi a Llucmajor. Aquests quatre trams de
gasoductes tendrien la categoria A i, en principi, serien per tant
d’interès...en principi pensam que autonòmic. 

Hem de ressaltar també de forma molt important que aquests
projectes es trobaven immersos en un desgavell administratiu
que sí és cert que el seu equip ha ajudat a desfer per tal que
aquestes inversions siguin una realitat en la nostra comunitat i
li volia donar l’enhorabona en aquest sentit.

També hi ha altres trams de gasoductes que en aquests
moments estan qualificats de categoria B, com són els de
Manacor, Capdepera, Cala En Bosch a Maó, Eivissa a Santa
Eulària i la instalAlació de Mallorca cap a Menorca. Aquests
nous trams, com he dit, es troben en categoria B i seria molt
interessant que els poguessin passar a categoria A, però, sens
dubte haurem d’esperar a després de les eleccions del proper 20
de novembre per tractar aquests assumptes amb el futur ministre
d’Indústria i amb la Comissió Nacional de l’Energia passada la
data. Al mateix temps s’hauran d’estudiar les possibilitat de la
instalAlació del tram Eivissa-Formentera en aquest mateix sentit
de gasoducte.

Però, al nostre parer el més important d’aquestes inversions
no són les inversions en si, que són importants, sinó les
conseqüències. Les conseqüències d’aquestes inversions són
generar llocs de feina i en aquest cas concret de l’energia fa a
les nostres empreses molt més competitives. No solament això,
sinó que a més redueixen un 30% les emissions a l’atmosfera i,
a més, el que ha comentat vostè, són un 30% també més
econòmiques.

D’una altra banda, també ens parla del cable elèctric de
Palma a la península que suposa, al mateix temps, un avantatge
competitiu per al teixit empresarial i les connexions futures, si
s’escau, cap a Eivissa i Formentera i a Menorca; també la
potenciació de la biomassa, com hem comentat abans, l’energia
fotovoltaica que seria important que s’aplicàs també a les
escoles i l’aprofitament d’aquest recurs com a autofinançament
de l’administració o del lloc on s’instalAlàs, perquè aquesta és la
gestió que els ciutadans esperen del Govern, gestió, no despesa
únicament. 

Pel que fa referència al comerç s'ha referit que es preveu una
modificació d’horaris. Em sembla perfecte l’ajust als horaris
que els consumidors desitgen, la flexibilització dels dies festius,
la redifinició de les dates de les rebaixes i, en definitiva,
caminar a poc a poc cap a una liberalització del sector, sense
perdre de vista el petit comerç que és un pilar fonamental en
l’economia de les Illes Balears.

També ha parlat d’ajudes per millorar la imatge dels nostres
comerços, m’imagín que encaminades cap al disseny d’interiors,
millorar de la imatge corporativa, tota una sèrie d’iniciatives
que el petit comerç necessita com és el disseny de logos,
packaging, entre d’altres mesures que vostè ha esmentat aquí
avui. 
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Estam molt satisfets d’escoltar que es reactivaran aquelles
fires estudiant el retorn que tenen cap a la nostra comunitat. És
imprescindible generar aquesta confiança en aquests sectors que
són importants per a la nostra comunitat i hi ha diverses fires
que són de cabdal importància per a les Illes Balears com ara
podria dir, per exemple, Nupcial o Baleart, són fires que estan
molt assentades a la nostra comunitat i que seria important
analitzar el retorn que tenen i si és així es potenciaran,
evidentment.

Per una altra banda, no podem deixar de fer referència a
l’impuls que suposarà també, com hem comentat al principi, el
decret llei d’emprenedors i l’ajuda a la petita i mitjana empresa
que ha acollit en tots els seus estaments amb molta satisfacció
el decret que la vicepresidència va presentar a la cambra del
Parlament. Ha estat, com ja vàrem dir també en el Ple,
aplaudida per més de cinquanta associacions empresarials, i
això és molt important perquè demostra que el Govern fa la
feina encaminada cap a les necessitats de les empreses i dels
emprenedors de la nostra comunitat.

En definitiva, Sr. Vicepresident, el Grup Parlamentari
Popular donarà suport a totes aquelles iniciatives que dugui a
terme la seva vicepresidència, els seus departaments per tal que
la nostra comunitat pugui sortir com més aviat millor, amb
seguretat jurídica, creant confiança, d’aquesta situació en què
ens trobam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Ara l’Hble. Vicepresident
Econòmic, Promoció Empresarial i Ocupació pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades. Té
la paraula l’Hble. Conseller per un temps ilAlimitat.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputats.
Contestarem una mica les diferents qüestions que s’han posat
damunt la taula. 

Primera, línia continuista, bé, supòs que en els objectius sí,
en la forma de fer-ho no crec que sigui tan continuista, no crec
que sigui tan continuista perquè el que plantejam és un canvi de
paradigma, un canvi on la llibertat econòmica i la competència
han de tenir més protagonisme i les subvencions i
l’intervencionisme menys protagonisme. Hi ha un canvi tot i
que sigui lent, tot i que sigui gradual que jo crec que és
important ressaltar.

Quant a concretar mesures determinades, en fi, jo com el Sr.
Gabriel Barceló crec que no és el moment, però aquí, per
exemple, tenc el Pla de finançament que podríem detallar punt
per punt quines són les figures i quins són els elements que
volem que puguin entrar en aquesta nova forma d’ajudar a
través de figures de finançament. Creim que és important en
aquest sentit, i això s’ha dit i s’ha dit una i altra vegada, mirar
d’evitar els entrebancs, mirar d’evitar els obstacles, i els
obstacles en aquest moment existeixen, existeixen i n'hem de ser

conscients, ja sigui perquè hi hagi ajuntaments ja sigui perquè
hi ha consells ja sigui perquè hi ha consells, ja sigui perquè hi
hagi distints nivells d’administració, existeixen, i aquí és on
hem de posar fil a l’agulla, perquè el que no pot ser de cap
manera és que una empresa o qualque tipus d’emprenedor que
vulgui fer una inversió hagi d’esperar tres, quatre, cinc anys a
tenir una resposta per part de l’administració. Això no pot ser,
sigui que el problema vingui d’un ajuntament, vingui d’un
consell, vingui d’allà on vingui.

I en molts de casos té a veure amb la legislació tal com la
tenim, que es podrien fer reunificacions de legislació, es podrien
fer modificacions perquè això no passàs, evidentment respectant
tots els valors mediambientals, perquè compartesc amb vostè
que el medi ambient és un dels elements més importants de cara
a la competitivitat i de cara al progrés de l’economia de cara al
futur, però ha de ser una gestió mediambiental que sigui
intelAligent, que sigui compatible amb l’acció econòmica, i això
significa que els estudis no es poden torbar vuit anys, s’han de
fer en quantitats de temps molt inferiors.

Per tant és una cosa que és perfectament possible, fer una
anàlisi de per on passa una canonada, una anàlisi d’un tipus
d’impacte d’una determinada obra es pot fer amb molt menys
temps del que s’està fent en aquest moment, i crec que és
obligació de tots anar per aquí.

Quant al sector agroalimentari, sí, efectivament, és un sector
important, que jo crec que també és un sector amb molt de futur,
amb moltíssim de futur, i que a més podem aprofitar un
fenomen que s’està produint en aquest moment, i és l’expansió
de les xarxes de distribució. Si les xarxes de distribució aposten
pel sector agroalimentari, el sector agroalimentari té un futur
esplendorós, perquè per les seves característiques no pateix les
dificultats que poden tenir altres tipus de productes, o les pateix
en una quantitat i en un grau inferior. Aquí arriben molts de
contenidors que se’n tornen buits; per tant és possible que a
través d’aquestes xarxes de distribució es pugui fer una feina
adequada. 

I evidentment estam en un moment en què s’està desplegant
la normativa Bolkestein, que dóna llibertat de comerç i que per
tant això ens obliga a reconèixer aquesta llibertat econòmica en
el sector comercial, que suposarà l’obertura de nous
establiments de mida grossa, evidentment, però que pensam que
és perfectament compatible amb el comerç petit i amb el comerç
tradicional. Són dues formes comercials que, com totes, es fan
la competència en determinats àmbits, però, com totes, també
tenen uns diferencials que fan que siguin complementàries en
molts d’altres, i es tracta que a través d’un sistema competitiu,
a través d’un sistema de millora permanent, permanent perquè
els empresaris ho saben bé, vull dir que quan estan immersos
dins un mercat saben molt bé els esforços que han de fer per
obrir cada dia la botiga i obrir cada dia la parada; això significa
que cada dia, cada dia, han de pensar d’una forma innovadora
i cada dia han de pensar com guanyar una mica més de terreny
a l’activitat econòmica. Per tant és perfectament compatible. 
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És cert que hi ha característiques de la nostra economia que
fan que hi hagi d’haver una defensa del petit comerç, és cert, i
nosaltres així ho entenem; nosaltres ho entenem perquè hi ha
elements..., abans s’ha explicat, el tema del personal n’és un; no
és el mateix una empresa que té molt de personal i una empresa
que té potser treballant una o dues persones, no tenen una forma
de gestió similar i per tant requereix d’una visió adequada per
a ells i una estratègia que sigui respectuosa amb aquesta realitat,
és a dir, que els pugui fer funcionar sense caure en una
competència excessiva que podria acabar amb el petit comerç.
Però això no lleva que hem de caminar cap a allò que hem de
caminar, cap a l’única sortida que tenim, que és un increment de
la competència. S’ha de fer amb cura, s’ha de fer passa a passa,
s’ha de fer anant alerta.

També és cert que nosaltres apostam d’una forma clara
perquè la indústria, i és el que veim, la indústria tendrà una sèrie
de pilars i un d’ells és l’energia, vull dir que actualment ja deu
estar al voltant del 40% de la indústria, ja és energia i aigua, ja
ho és, vull dir... Probablement en el futur aquestes ràtios
s’incrementaran. Per tant creim que el que no ens ha de passar
és el que ha passat una mica fins ara, com deia abans. Estam
molt endarrerits, estam molt endarrerits. Jo entenc que vostès
comparteixin l’objectiu de tenir energies renovables a les Illes,
però en aquest moment anam molt endarrerits, i anam molt
endarrerits per problemes concrets que s’han generat a Balears,
i concrets que tenen a veure amb la gestió que ha fet el govern.

Quant a la seguretat jurídica, la seguretat jurídica de mines
i seguretat jurídica de tot, absolutament de tot. Això és un tema,
en fi, un estat modern si es caracteritza per alguna cosa és per
tenir aquesta seguretat jurídica garantida, i la seguretat jurídica
garantida significa que quan es troba que, a conseqüència de
determinats moviments, hi ha hagut una legislació que està
posant aquestes dificultats, donant a entendre que un projecte se
sabrà si és possible dur-lo endavant o no d’aquí a tres o quatre
anys, significa evitar aquest retard i posar-lo al dia, que sigui sí
o que sigui no, que sigui sí o que sigui no però que sigui de
forma immediata, no que sigui en un període dilatat de temps.

Quant a les infraestructures urbanes és cert que tenim un
moment de dificultat, és cert, però també és cert que encara es
poden fer coses, i que les infraestructures urbanes són cabdals
a l’hora de..., o són més importants que qualsevol altra cosa, en
molts de casos, a l’hora de potenciar el comerç petit; tenen
molta més importància el fet que hi hagi o no hi hagi un
aparcament, el fet que hi hagi o no hi hagi una zona recreativa
devora, el fet que hi hagi o no hi hagi un camí arreglat, això és
molt important. I també un altre, que és també cabdal, i és la
seguretat -a més de la seguretat jurídica i a més de les
infraestructures en diria una altra- és la seguretat ciutadana,
seguretat ciutadana, també és important, també és important la
seguretat ciutadana, on es poden dur a terme millores
considerables, sobretot mitjançant la coordinació de les distintes
administracions. I en aquest sentit des d’una altra conselleria
que no és ni Comerç ni Indústria s’està treballant perquè els
sistemes de comunicació siguin compartits i que les cadenes
d’ordre siguin protocolAlitzades d’una forma més clara perquè
puguin tenir una eficiència millor i que no ens diguin potser a
situacions com tenim ara, de persianes pintades i de persianes
desarreglades, o de situacions de certa inseguretat jurídica en
determinats llocs.

Quant al Pla d’indústria, bé, el Pla d’indústria..., podem
compartir els objectius en un percentatge molt important, perquè
són objectius de caire general; actuacions concretes, n’hi ha
menys, també, n’hi ha menys, d’actuacions concretes, dins un
pla d’indústria; segurament no n’hi ha de tenir, bàsicament ha
de mantenir els objectius, però hi ha algunes de les accions
concretes que potser no responen a aquesta nova filosofia,
m’estic referint una altra vegada al tema de subvencions, el
tema d’organismes, el tema d’observatoris, que nosaltres
pensam que en un moment com el que tenim i, a més, per pròpia
filosofia, no és la forma adequada de procedir. 

En definitiva, em reiter: es tracta de posar una nova forma
de fer les coses, crec jo, una nova forma d’enfocar la
problemàtica del comerç i la indústria que tengui molt a veure
amb les variables del propi mercat, a fer-lo més competitiu, més
competitiu a través de l’instrument més fàcil de tots, la mateixa
competència, avançar en el fet que hi hagi més graus de
competència i que això faci que les empreses puguin tenir una
sortida millor. Això significa que no hi ha d’haver acció
governamental? No, en absolut; no, en absolut, ho he dit abans.
Si hi ha problemes de transports s’han de resoldre els problemes
de transports, a través del REC o a través de la gestió directa o
a través d’arribar a acords amb les distintes autoritats que tenen
a veure amb els mitjans de transport. Si hi ha traves de tipus
històric, com poden ser la llista sisena i la llista setena en el
tema nàutic, que marca una barrera entre dos tipus
d’embarcacions o dos tipus de negoci amb l’embarcació que no
tenen per què existir, això significa posar les millores perquè hi
hagi un ambient més competitiu i pugui anar més enllà.

Per tant, com deia, no significa no fer coses, significa fer
feina i fer molta feina, però fer molta feina en una direcció
diferent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara sí, per torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Isabel
Oliver per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Molt bé, gràcies, president. Ens han quedat, al nostre
entendre, bastants coses enlaire. Ens agradaria, si pogués..., i
vaig dient-ho molt ràpidament per no esgotar o esgotar just el
temps.
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Sobre la central d’Es Murterar no hem n’hem tengut cap
notícia, a veure si té cap idea, alguna qüestió concreta sobre
ella. Sobre l’eficiència i la reducció de consum energètic jo crec
que també si té alguna idea en aquesta línia de baixar la despesa,
baixar..., més que la despesa, no, baixar el consum; sabem que
el transport empra un percentatge enorme de la nostra factura
energètica total, si té cap idea, qualque qüestió per incidir a
baixar aquesta factura energètica total de consum sobre el
transport per rebaixar el total. 

El tema de la seguretat jurídica, que és un tema molt
recurrent, la seguretat jurídica. Hi ha tota una sèrie de lleis, de
normes legals aprovades que ara no ens agraden, i aquesta és la
seguretat; no és que siguin insegures, és que no ens agraden, o
que no agraden, i com que no agraden les canviam, i després
tornam a canviar el govern i es tornen a canviar. Aquesta és la
inseguretat jurídica, i en la meva humil opinió és que s’han de
fer unes normes més consensuades entre tots de manera que ens
hi sentim bé tots i no canviar-les tot el dia, perquè és ver, en
això té tota la raó del món, que després va gent a fer alguna
qüestió, no fa falta parlar d’una megainversió multimilionària,
sinó qualsevol altra qüestió, que no ho pot fer. Jo crec que la
base és responsabilitat nostra, nostra i del Govern, anar fent lleis
i decrets, desplegaments reglamentaris més consensuats perquè
no els canviem cada dos dies i la gent sàpiga que això que ara
tenim durarà el màxim de temps possible, perquè no passis pena
que si no et va bé després ho canviarem. Aquest és el tema de
la inseguretat jurídica, crec jo; no em va bé, idò ho canviï,
inseguretat. Opinió.

Una qüestió que també ens ha quedat pendent és la de les
empreses relacionades amb aquestes àrees que vostè gestiona
com queden, les empreses públiques del sector instrumental,
que sabem que ara hi està fent feina. Si vostè ens pogués dir una
mica com quedaran, idò també li ho agrairíem.

Em feia gràcia que ha començat dient que estaven devora el
petit comerç; està molt bé, però si a més d’estar devora els
ajuda, millor; si no, no.

Aquesta qüestió que comentava vostè de..., per concretar. Jo
crec que tots els portaveus hi hem fet una mica d’èmfasi: si pot
i és tan amable de fer-nos arribar una còpia d’aquest pla
financer per ventura nosaltres ho podrem veure detingudament,
i és ver que ara aquí fer-nos tots una exposició pot ser una mica
pesat.

I la transversalitat es nota també a les seves àrees quan parla
de seguretat ciutadana: seguretat jurídica, seguretat ciutadana,
urbanisme, territori, medi ambient..., ens hi cap tot.

Una de les qüestions que dèiem al principi, de coses que no
necessiten unes partides pressupostàries, que es poden fer, és el
que deia vostè de les llistes. Si hi ha els problemes amb les
embarcacions de les llistes sis a la set, idò jo crec que abordar
aquest canvi entenc que no comporta despesa, és una feina
burocràtica, administrativa, que s’ha de fer, i que és un
d’aquests exemples que jo crec que és encoratjar que vagin fent
feina en aquest sentit per millorar aquesta relació amb
l’administració i que no sigui, com dèiem, una carrera
d’obstacles. 

De totes maneres jo tampoc no vull afegir més. Només li he
de dir sincerament que, parlant d’energia, de comerç,
d’indústria, d’emprenedors, tots temes importantíssims, àrees
fonamentals per a la nostra recuperació econòmica, hi notam a
falta, continuam notant a faltar aquesta concreció. Jo, si pogués,
li demanaria que fes un esforç i encara concretàs més perquè,
essent, com dic, unes àrees cabdals per a la nostra possible i
ràpida, esperam, sortida de la situació difícil que tenim, notam
que hi ha poques mesures concretes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara té el torn de paraula el
portaveu del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, el Sr. Gabriel Barceló per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, diverses qüestions. Jo, de la seva
intervenció i d’altres intervencions que hem sentit tant de vostè
en els plenaris com d’altres consellers, veig que estan molt en
la línia de donar més llibertat, com diu, de més competència, i
fins i tot a la seva primera intervenció ha dit que la millor
innovació era afavorir la competència empresarial. Per això
deduesc que hi haurà poc impuls del Govern, tot i que vostè no
l’ha descartat perquè ha dit que sí que hi ha d’haver acció
governamental, però em dóna la impressió que n’hi haurà poc.
De fet crec que la línia serà veure si hi van havent projectes
empresarials i el Govern, diguem, estar al costat i penjar-se la
medalla, com l’altre dia a la foto de Magaluf. 

Bé, és una acció, és una manera de fer política que jo crec
que és, però, insuficient, entre altres coses perquè el desequilibri
del nostre model econòmic, el monocultiu turístic, no
l’arreglarem així si no hi ha una acció de vostè i del govern del
Sr. Bauzá en aquest sentit, perquè al final els projectes que
sortiran són els que sortiran: seran camps de golf, ports
esportius, serà... sobre el mateix tema, ja ho veurem amb el
temps, ho veurem amb el temps.

En definitiva, per tant, per això jo insistia en la importància
d’aquest pla d’indústria que no ens ha aclarit, efectivament, si
el desenvoluparan o no. En el Pla d’indústria hi havia dues
qüestions importants, bàsiques; a part que potser es creava un
organisme, com vostè diu, hi havia dues qüestions bàsiques, que
a més coincideixen amb dues qüestions que ha donat vostè a la
seva primera intervenció: internacionalització de les empreses
i finançament dels projectes empresarials, que és en aquest
moment el que necessiten les empreses, crèdit, crèdit, accés a
través d’ISBA o de Business Angels, com deia vostè, al crèdit
per poder dur a terme, que és el gran problema que tenim. Però
perquè hi hagi crèdit a ISBA el Govern hi haurà de posar de la
seva part, si no, no vendrà tot sol, i això supòs que en aquest
paper que no ens ha volgut dir, que ens ha dit que ens podia dir
però que no ens ha dit, supòs que deu concretar més aquestes
mesures.
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En definitiva, per tant, estam d’acord que una emprenedor
no pot esperar quatre o cinc anys per la resposta, sempre i quan,
però, es compleixin, com deia, els tràmits necessaris, sobretot
des del punt de vista mediambiental i urbanístic. Crec que una
cosa importantíssima per ajudar a aquesta seguretat jurídica no
depèn de la seva àrea, però sí que li afecta, i és la Llei del sòl;
tenir una llei del sòl a les Illes Balears seria importantíssim per
això. Sé que no li afecta, a vostè, però no hem estat capaços
aquestes..., bé, històricament, però aquestes dues darreres
legislatures, ni un govern de dretes ni un govern progressista no
han estat capaços de treure i de consensuar una llei del sòl. I
això és molt important, consensuar; em referesc a la intervenció
de l’anterior portaveu. Si no consensuam la Llei del sòl el que
pot passar és que un altre govern llavors tengui la temptació de
canviar-la perquè no li agrada. Per tant el repte és, u, treure
aquesta llei del sòl i que sigui consensuada, i evidentment
haurem guanyat molt en aquesta seguretat jurídica que vostès
tan reclamen. Li he de recordar, per altra banda, que la Llei del
sòl la passada legislatura no va ser possible treure-la, mea culpa
de tots, però també del seu grup.

En definitiva, per acabar, dues qüestions puntuals. Una,
quant a la reducció d’empreses; entenc que s’haurà de fer un
monogràfic, no és objecte d’avui. De fet a la seva àrea crec que
es pot dir que sí que s’ha trobat, perquè va començar la passada
legislatura amb cinc empreses i va acabar amb dues, per tant es
troba bona part de la feina ja començada i feta a la seva àrea,
cinc empreses a les àrees de comerç i indústria acaben en dues.
I una darrera cosa en qüestió energètica: si anam avançant, com
és desitjable, en l’extensió del gasoducte -també en això s’ha
trobat molta feina feta perquè el gasoducte ha estat una obra,
sobretot l’arribada, que s’ha desenvolupat aquesta passada
legislatura-, si anam avançant en el desenvolupament, com deia,
del gasoducte i anam avançant també, com és d’esperar, en
energies renovables, hi ha d’haver un calendari de tancament de
la central d’Es Murterar, que evidentment jo crec que avui en
dia tot coincidim que és obsoleta, però evidentment s’haurà de
fer quan es pugui perquè encara, per desgràcia, en depenem,
però estic convençut que amb el desenvolupament del gasoducte
i de les energies renovables serà possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Passam al portaveu del Grup Popular,
l’Hble. Diputat Francisco Mercadal, que té el torn de paraula
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, president, molt breument, simplement per
contestar dues cosetes que han dit els meus companys dels altres
grups parlamentaris.

Parlant d’inseguretat jurídica, si parlam d’inseguretat
jurídica el primer decret llei que s’ha dut a la cambra s’ha obert
perquè el tràmit parlamentari, perquè es pugui desenvolupar en
el Parlament; és a dir, a la primera norma que es du s’obri, que
és la Llei d’emprenedors, perquè la puguem discutir en el
Parlament, no hi ha cap problema.

Ajudes al petit comerç crec que s’han tallat, nosaltres
pensam que el tema també, per exemple, del finançament de la
internalització dels projectes, el vicepresident està molt d’acord
amb aquesta postura de reforçar les relacions amb l’ICEX i amb
les cambres de comerç que ja tenen marcs establerts per al
desenvolupament internacional. Però a més, la Llei
d’emprenedors que es va du al Parlament també preveu la figura
del bussiness angels; els bussiness angels tenen tres moments
per invertir: a l’inici de l’activitat, al desenvolupament de
l’empresa i a la internalització de l’empresa, per la qual cosa si
la Llei d’emprenedors es desenvolupa i es desenvolupa la figura
del bussiness angels és una de les seves tasques més importants.

En definitiva, nosaltres pensam que és evident que som a un
canvi de model polític, a un canvi de forma de fer les coses,
menys subvencions i més iniciativa, i això és el que ens dura, al
nostre parer, a la sortida de la crisi econòmica.

Res més, encoratjar el vicepresident Econòmic i el seu equip
perquè segueixin en la tasca que, ben segur, ens durà a bon port.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Ara té, per al torn de contrarèplica,
la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Anem a
veure, Es Murterar, què es farà amb Es Murterar? Evidentment,
s’han de donar moltes passes abans de poder tenir un pla clar
damunt Es Murterar, perquè subministra una part molt
important de l’energia de les Balears, però podem anar donant
passes, podem anar caminant cap a un nou model energètic, això
es pot fer i jo crec que es fa en aquest moment i que ho hem de
fer amb més seguretat. Abans deia que en aquest moment ens
hem trobat que Balears està molt endarrerida en tema d’energia
responsable respecte del conjunt d’Espanya, molt endarrerida i
per tant s’ha de fer un canvi de gestió de tota la temàtica
energètica perquè s’ha de recuperar aquest terreny perdut durant
aquests anys.

Aquest terreny passa per moltes coses, entre d’altres per
l’acceptació per part dels ajuntaments i per part del públic en
general i (...) encara sense depurar, pensam que la tecnologia,
per exemple, de molins canvia dia a dia, canvia dia a dia i
probablement els molins no seran al final d’aspa, sinó que seran
molins d’aspes verticals, probablement, i pensam dur a terme
qualque concurs, avançar-nos i tenir qualque idea d’aquestes
que surten una mica del que és habitual. Avui ha mort Steve
Jobs, una persona que ningú no hagués dit que fes el que va fer,
i segurament amb les condicions que tenim aquí és possible que
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desenvolupar la seva feina dins el nostre marc normatiu era
realment complicat, ho podia fer a una altra banda, ho podia fer
a Califòrnia, aquí no.

I bé, amb aquest concurs d’idees es tractaria de mirar de
tenir dissenys adequats per a molins verticals, els primers que
fem una passa en aquest sentit per veure si realment poden tenir
una estètica diferent i si a través de l’estètica són més fàcilment
acceptables per part de la població en general i per part de
tothom.

Quant a l’estalvi d’energia, crec que hi ha dos elements: un,
ja l’he dit, és la pròpia administració, donar exemple; donar
exemple posant-ho damunt la taula i dient, escoltau, mirau,
segona despesa, després de capítol 1, després de personal, és
l’energia, per tant en l’energia s’hi ha de tenir molta cura, i a
més l’energia té a veure amb els factors mediambientals i que,
per tant, tenim dos motius per tirar cap endavant.

En el tema de transport és més complicat, el tema del
transport és més complicat perquè ja no depèn del Govern en el
que faci el Govern, tot i que si pensa en transport públic, el
transport públic té com a element també que s’ha de considerar
en tot moment que pugui ser rendible almenys amb condicions
socials, rendible socialment com a mínim, i ho dic perquè
determinades inversions que s’han fet en el passat probablement
no s’haurien de repetir en el futur.

Sí es pot fer millorant el marc de competitivitat, també es
pot millorar el tema de preus i el tema de subministrament
energètic també per al transport per carretera, també hi ha
probablement, tot i que tal vegada m’estic avançant als nostres
propis plans, probablement hi ha marge de maniobra.

Quant al sector públic instrumental, doncs bé, això ja s’ha
anunciat una mica, el que es pensa fer és bàsicament una
reestructuració de dalt a baix, un canvi que no té a veure amb
matèries concretes sinó amb una visió de conjunt que ha de
suposar una forma diferent d’enfocar el sector públic
instrumental, en el cas de la nostra conselleria ja s’està fent una
feina en una unificació funcional, es funciona com si fos una de
les empreses que fins ara estaven en àmbits molt diferents, i
que, a partir d’aquí aniran produint aquests estalvis, com dic, en
cascada, com ha passat al Govern; el Govern, en tenir una
estructura més petita, això poc a poc produeix un efecte
d’estalvi en cascada, si tens una única conselleria doncs tens
menys organismes interns i per tant tens menys despesa. També
s’ha de produir dins el propi sector instrumental, i en el cas de
la nostra conselleria, en el cas de la Vicepresidència, doncs,
pràcticament totes les empreses estan ja sota el comandament
d’un únic gerent, que pensam que és una forma d’avançar més
ràpida del que ens marca la pròpia dinàmica legislativa i la
pròpia legislació vigent.

I quant a la seguretat jurídica, és cert que el consens de
vegades ajuda, però de vegades no i això ho hem de tenir en
compte i hem de ser molt conscients. En aquest moment tenim
una forma de legislar que també és en cascada i en aquest cas no
en pla positiu, sinó tot el contrari, moltes vegades es fa
normativa europea, la normativa europea es converteix en
normativa espanyola, amb una determinada interpretació,
aquesta normativa espanyola es converteix en normativa
autonòmica i es converteix moltes vegades també en normativa

de les administracions locals o, en el nostre cas, dels consells.
Bé, moltes vegades aquí no coincideix el que es legisla a un
estament i a un altre i moltes dificultats venen per aquí. Per tant,
quan parlam de seguretat jurídica hem de fer una reflexió molt
profunda i hem d’anar molt més enllà del que hem anat fins ara,
no es tracta només de fer una nova normativa sinó de tenir una
visió de conjunt més completa. En aquest moment es possible
que hi hagi projectes d’inversió que estiguin autoritzats per un
ajuntament i que estiguin denegats pel Consell, és perfectament
possible, que tengui tots els vist-i-plau d’un ajuntament i en
canvi no el tengui d’un consell; bé, què fa la persona que es veu
involucrada en tot això?

És cert que la Llei del sòl pot ajudar molt, és cert, i la nostra
intenció és que aquesta llei també sigui una de les lleis
prioritàries que puguin veure la llum durant els primers mesos
d’aquesta legislatura, i que és una llei que s’haurà de fer,
evidentment també, amb molt de consens, malgrat el que he dit
abans.

I quant a la resta de temes, sí, podríem, i dóna per a molt,
vull dir que podem concretar tot el que vulguem, quan deia que
estàvem devora el petit comerç, hi ha moltes formes d’estar
devora el petit comerç, una és directament amb subvencions, no
seria la nostra, però n’hi ha moltes d’altres, que és escoltant-los,
mirant a veure quina és la seva problemàtica i analitzant fil per
randa quina és la problemàtica, anar a l’arrel autèntica dels
problemes, que moltes vegades ens sorprèn on és l’arrel dels
problemes, ens sorprèn perquè té a veure amb legislació, que en
molts casos no és nostra, sinó que és legislació nacional que
crea dificultats a l’hora de tenir un horari més adequat o tenir
una adaptació a la nova demanda. I parl, per exemple, una
vegada més en matèria de normativa laboral, la normativa
laboral de vegades crea dificultats perquè el propi petit comerç
s’adapti a les noves realitat. I amb això no vull dir que la
normativa laboral hagi de menysprear els drets dels treballadors,
per favor, de cap manera, són tremendament importants, però sí
és cert que de vegades crea dificultats que s’han de tenir en
compte. I que de vegades quan comences a analitzar d’on venen
els problemes, moltes vegades venen per aquí.

Per tant, crec que el que hem de fer, i per concloure la
intervenció, el que hem de fer, el que ens proposam fer és un
exercici de realisme, un exercici de realisme en tots els sentits,
donant importància, com hem dit, al llarg de tota la campanya
electoral, i com hem dit al llarg d’aquests primers mesos
d’actuació, al sector privat, tot el que té a veure amb activitat
privada, ens posarem o no ens posarem la medalla, vull dir, això
m’és igual, mentre hi hagi creixement econòmic, mentre hi hagi
ocupació i mentre hi hagi benestar la medalla se la pot posar qui
vulgui, no tenc cap interès a posar-me medalles. Però sí és cert
que amb les condicions que tenim actualment, aquesta és la
forma sòlida de créixer cap al futur, la forma sòlida que ens pot
permetre no tan sols tenir una economia més sòlida, sinó també
tenir un estat del benestar més sòlid, tenir un estat del benestar
que pugui funcionar i que pugui arribar als objectius d’una
forma clara, i que, per tant, aquesta és la fórmula que nosaltres
plantejam i que nosaltres hem plantejat, que ens ha anat bé a les
urnes i que volem dur a terme durant aquests quatre anys.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

II. Pregunta RGE núm. 2287/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla de
sanejament econòmic.

I passam ara, a continuació, al debat del segon punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a la pregunta RGE núm.
2287/2011, del Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Té la paraula el Sr. Barceló per fer ús del seu torn durant un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, la pregunta, que són
les mesures econòmiques varen presentar el seu Govern davant
Madrid ja fa uns quants mesos, però que es varen concretar
posteriorment en aquest Pla econòmic i financer de reequilibri
per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, un pla que, per
altra banda, nosaltres no hem tengut, voldria dir, fins fa una
setmana, que vostè molt gustosament el va oferir i el va fer
arribar a la diputada, la Sra. Mascaró, però, i tampoc no ha
comparegut vostè per explicar aquest pla fins ara en seu
parlamentària, sí que ha vengut a distintes comissions, com ara
mateix, per explicar concretament algunes de les àrees, però no
globalment aquest pla econòmic i financer.

Però sí que voldria fer-li una sèrie de preguntes dins la
limitació de temps que suposa una pregunta. En aquest pla
vostès parlen que el Ministeri d’Economia i Hisenda ha retirat
del fons de competitivitat les bestretes i que no seran liquidades
fins a l’any 2013, i calculen que entre una cosa i l’altra el 2013
podrien rebre un fons addicional de més de 300 milions
addicionals.

Una de les polèmiques que hi ha hagut en debats
parlamentaris és si havien renunciat o no a aquest fons del fons
de competitivitat, a les bestretes; jo deduesc clarament que sí, a
la pàgina 41 vostès reconeixen que acaten aquesta decisió, que
no els agrada però l’acaten, a la pàgina 41 d’aquest Pla
econòmic i financer, ho dic perquè quedi molt clar que jo
interpret molt clarament: primer, que vostès diuen que ja se’n
desfaran sense aquests doblers, a base de reduir la despesa; i en
segon lloc, que acaten aquesta decisió.

A mi el que em preocupa de tot el document és precisament
totes aquestes baixades de despesa, en realitat bastant dràstiques
i d’urgència, com vostès mateixos diuen, “se compromete a
aplicar medidas drásticas y de urgencia”, entre d’altres coses
perquè hi ha poca concreció. En primer lloc, des del punt de
vista d’ingrés no plantegen res nou, només vendes de patrimoni
públic, i llavors l’únic que concreten és això de Son Dureta, que
ja veurem com està, perquè en principi depèn de la Tresoreria
General de la Seguretat Social. I no plantegen res més
d’ingressos.

En posterioritat hi ha hagut el tema de l’Impost de
Patrimoni, que el seu govern, per cert, tampoc no s’ha plantejat,
i com que no sabem exactament encara quins comptes fan de
cara als pressuposts del 2012, no sabem, però preveiem que no
hi haurà cap altra mesura d’ingrés. És a dir, tot ho fiam a reduir
despesa, no pretenem millorar els ingressos, llevat de la qüestió
de les vendes de patrimoni públic, que ja li he dit que això de
Son Dureta no serà ni d’avui per a demà.

I per tant tot ho posen a mesures del costat de la despesa, del
costat de la despesa que són una sèrie de mesures, algunes ja
plantejades pel Govern anterior, i d’altres noves que vostès
plantegen, sobretot i principalment dins l’àmbit sanitari, són les
que més detallen curiosament. Hi ha tota una sèrie de mesures
que destaquen de reduccions i fins i tot les quantifiquen, parlen,
com deia abans, de la venda o del patrimoni de Son Dureta;
parlen de limitar horari de punts d’atenció primerenca,
d’urgències, etcètera. I concretament, bé, doncs hi ha una sèrie
de mesures que es concreten, per exemple, en els pressuposts de
la CAIB, concerts per a la prestació de serveis socials, baixen,
es retallen; a l’ib-salut es plantegen uns retalls, en el capítol 2,
de 81,86 milions en distints capítols de manteniment, de
material, d’assistència sanitària per mitjans aliens, etcètera; en
el capítol 4 de la CAIB també plantegen una sèrie de qüestions,
per cert, les corporacions locals jo entenc que patiran molt
d’aquest pla de retall seu, unes corporacions locals que ja tenen
greus dificultats, per exemple en el capítol 4 de transferències
el retall és de 23 milions d’euros; a l’ib-salut és de 42,25
milions d’euros en aquest capítol 4, 42,25 que s’han d’afegir als
de capítol 2, els 81 que li deia abans;  transferències corrents del
‘ib-salut, capítol 4 també, 42,25 milions més.

En definitiva, per tant tota una sèrie de crèdits que
s’anulAlen.

En el capítol 6 també 40 milions més del pressupost de
CAIB i 5,3 d’ib-salut. En el capítol 7, 254,7 de capítol 7 de la
CAIB i també en el sector públic autonòmic.

I un altre bloc important són les retencions de crèdit,
retencions de crèdit per valor de 347,71 milions d’euros, que els
distribueixen per conselleries, en total 347,71 milions d’euros.
I fins i tot diu un compromís de bloquejar 145,8 milions
addicionals als compromisos ja detallats.

Bé, tot això, ja per concretar les preguntes, clar, aquests
bloquejos molts són d’obligacions que la comunitat autònoma
té, no diu aquí com ho pagaran, quan pagaran aquestes
obligacions adquirides, algunes d’elles evidentment quedaran en
no res, simplement no es gastarà, però d’altres sí que
corresponen a obligacions adquirides, només diu, com deia, que
totes queden bloquejades, però no diu quines conseqüències
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tendrà això, no diu, evidentment, perquè les veiem ara, les
veiem al carrer, les veiem amb protestes, les veiem damunt els
diaris com determinats colAlectius es veuen afectats per aquest
bloqueig que vostès han fet de tota una sèrie de partides, sense
discriminar si afectaven àrees socials, per exemple, o altres
àrees manco sensibles, per dir-ho d’alguna manera. Tampoc no
diu quan pagaran.

2012, deman jo?

Si tot el que ara no pagam del 2011 ho hem de traslladar al
2012, com afectarà això la liquidació, els pressuposts del 2012?
O no pensen pagar, que és una altra de les opcions.

Quan tendrem els crèdits dels bancs, Sr. Aguiló? Perquè
clar, entenc que per tenir liquiditat, tenim un greu problema de
liquiditat, evidentment, en som conscients d’aquests problemes
de tresoreria, som conscients que no es pot pagar tothom, que
evidentment hi ha d’haver una priorització de despeses,
nosaltres ja hem demanat que la priorització sigui per qüestions
socials, els altres hauran d’esperar un poc més, però per a això
fa falta tenir un respir, que entenc que només pot venir per
aquest crèdit dels bancs que de moment no arriba.

En definitiva, per tant, com deia entenc que queda pendent
aquesta compareixença per entrar més a fon en el Pla econòmic
i financer, avui és una pregunta, però crec que aquest tema a
grosso modo sí que, per a tranquilAlitat de tothom, s’haurien
d’anar resolent i d’anar sabent com seran, perquè la veritat és
que totes aquestes despeses que s’ha dit que es returaran creen
a determinats sectors aquesta alarma; jo crec que en aquest
moment no hi ha tranquilAlitat, el Govern diu que vol donar
tranquilAlitat, que això reactivarà l’economia, però en aquest
moment el que s’ha creat és un alarmisme i crec que la seva
obligació és rebaixar aquest alarmisme, i sobretot aclarir totes
les mesures que es puguin dur i especialment les que puguin
afectar, insistesc, l’àmbit sanitari, educatiu i social, que crec que
són els més sensibles i els que hem de procurar, evidentment,
garantir entre tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Li contesta l’Hble. Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per un temps
màxim -li ho record- de deu minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc el
que s’ha de dir és què és un pla de sanejament i per què es fa un
pla de sanejament.

Es fa un pla de sanejament perquè no s’ha fet una gestió
adequada d’un determinat exercici econòmic i el Govern del
qual el seu grup formava part, va haver de fer una sèrie de plans
de sanejament perquè de manera reiterada va incomplir els
objectius que es marcaven com a objectius d’una economia
sana, d’una economia que funcionàs.

Per tant, d’aquesta manera, es va arribar a l’any 2010 amb
una situació de dèficit molt forta acumulant tres anys de dèficit
que quasi, quasi estava al voltant dels mil milions anuals, quasi,
quasi, que els dos primers anys es va poder finançar mitjançant
crèdit, però que al tercer any es va trobar que la meitat d’aquest
dèficit no tenia finançament de cap tipus, per tant, l’única
solució, l’única sortida que quedava eren les tensions de
tresoreria que encara ara patim.

A partir d’aquí s’ha de fer un pla que sigui creïble, un pla
que sigui real. El Govern del qual formava part el seu grup va
presentar un pla per a l’any en curs, durant l’any en curs, en
quatre ocasions i en quatre ocasions el ministeri essent del
mateix color polític el va rebutjar. 

Per què el va rebutjar? Idò perquè els plans han d’incloure
mesures que siguin realistes, mesures que siguin creïbles,
mesures que siguin assumibles i s’han de dur a terme i quan tens
un dèficit, l’única alternativa que tens i és l’única que plantejava
el seu govern, l’única, no planteja tema d’ingressos, era reduir
despesa. 

Quant al tema de la renúncia al fons de competitivitat, aquí
tenc un retall de premsa del 28 d’abril del 2011, on el conseller
d’Economia de llavors deia: “Es fundamental que se autorice
emisión de deuda para compensar la pérdida de ingressos”, es
referia al fons de competitivitat, es referia a la bestreta de
competitivitat. És a dir, no és una renúncia de cap manera, de
cap manera, ben igual que vostès la varen exigir, també l’exigim
nosaltres, ben igual, però el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero
va rebre una sèrie de cridades el 12 de maig de l’any 2010 i va
deixar en l’aire aquells compromisos que tenia només de forma
verbal i aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat, la realitat
que ens trobam i la realitat a la qual hem de fer front.

A partir d’aquí el pla d’estabilitat que nosaltres agafam és el
pla d’estabilitat que havia duit a terme, que havia iniciat
l’anterior conseller, un pla d’estabilitat que miram de millorar
i miram de millorar-lo bàsicament concretant les mesures que
és el que ens demanaven, mesures que siguin creïbles i mesures
que es puguin dur a terme, mesures que, totes, cerquen un
objectiu: preservar l’estat del benestar, fer-lo més sòlid, fer-lo
més fort i donar-li més possibilitats de futur, sense tocar en cap
moment cap ni una de les prestacions que dóna l’estat del
benestar, sense tocar-les en cap moment.

Evidentment, aquest deute acumulat és una motxilla que
durem durant molts d’anys damunt, durant molts d’anys, i que
en el pressupost de l’any 2012 tendrà un protagonisme cabdal,
molt important. Endeutar-se no és gratis, s’ha de pagar, té preu
i a més a més, en el moment en què va començar l’endeutament,
per dir-ho d’alguna manera, massiu es produeixen ja
venciments, venciments que s’han de tornar i això durà que
durant l’any 2012 aquesta càrrega tendrà un pes notable i
important sobre el pressupost que s’elabora.
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Aquesta càrrega condicionarà evidentment el pressupost i
marcarà les línies que s’han de seguir, però en qualsevol cas la
intenció d’aquest govern és que cap ni una de les prestacions
socials bàsiques pugui sofrir... dificultats o pugui sofrir els
entrebancs de la falta de finançament. 

Això significa que no hi ha capacitat d’estalvi dins les àrees
que corresponen a aquests grans blocs, educació, sanitat i
serveis socials? De cap manera, sí que es poden fer estalvis. Sí
que es poden fer estalvis i són els que estan reflectits en el pla
d’equilibri, són aquests elements d’estalvi que estan marcats i
que diu com es faran... idò, aquesta reconducció dels comptes,
però ja dic, l’important és que sigui creïble, el que és important
és que es pugui dur a terme, el que és important és que els
comptes estiguin sanejats.

En aquest sentit, es plantegen temes com la reducció del
consum d’energia, que ara tendrà en les properes setmanes, en
forma d’acord de govern o de decret llei, encara no ho tenim del
tot clar, una passa més que anirà cap aquest estalvi del qual
parlàvem en la sessió anterior; estalvi d’energia que ja figurava
en el pla anterior, però que no tenia visos de ser real, no es va
fer cap moviment. De fet, quan parlam de crèdit no ens hem
d’oblidar mai i ho hem de tenir ben present, que el mes de
febrer de l’any passat es va fer una emissió de bons patriòtics de
300 milions d’euros. Bé, aquests 300 milions quan vàrem
arribar, les tensions de tresoreria existien, per tant, la manca de
finançament va ser d’unes dimensions molt fortes, per dir-ho
d’una manera suau, molt fortes.

Això obliga, ens agradi o no, a fer un replantejament de tota
l’estructura administrativa i la prestació de serveis, ja dic, sense
disminuir els serveis -sense disminuir els serveis-, però sí que
obliga a fer un replantejament perquè aquest retall o aquest
estalvi dels comptes públics no només ha de ser d’un anys, ha
de tenir continuïtat en el temps perquè el que es vol fer és
enfortir aquest estat de benestar de què parlam.

A la primera part de l’any 2011 s’haguessin pogut fer passes
per reconduir aquesta situació, s’hagués pogut avançar cap a
una reducció de la despesa. De fet, tenc aquí retalls on el mateix
conseller Manera deia coses com aquesta que tenc aquí, a veure,
on està? “Baleares tendría que amortizar 700 empleos públicos
al año”, això no ho dic jo, ho va dir el conseller Manera durant
la seva etapa de govern. Si s’hagués estalviat i si s’hagués duit
una gestió més adequada probablement ara ens trobaríem que
l’aterratge, en què la reconducció dels comptes seria molt més
suau del que a tots ens agradaria.

Per tant, crec que podem dir de tot, en fi, podem posar-nos
les mans al cap, però és una feina de tots reconduir aquests
comptes públics, és una feina de tots mirar de tenir una
economia el suficientment sana, que es puguin fer els
pagaments en temps i forma, que pugi generar la confiança
perquè els proveïdors d’acostin i puguin subministrar els seus
béns i serveis i no tenir la situació que tenim actualment de
dificultats extremes en coses tan bàsiques com poder cobrar en
temps i forma.

Al Pla de sanejament que vostès presentaven tenia coses
com congelació de places, complements específics, tenia temes
com congelació de retribucions. En fi, tenia elements que eren
evidentment de retallada, però que a més a més el centraven -i
ho diu explícitament i en el que vàrem fer ho varem deixar entre
cometes perquè quedàs clar-, el centraven bàsicament a tocar
sanitat i educació i ja dic nosaltres compartim la possibilitat de
millores en sanitat i educació, però amb el compromís de no
disminuir en cap moment les prestacions.

En definitiva és un pla fet entre dues administracions, una
sortint i una entrant, però pensam que li nosaltres li hem atorgat
aquest grau d realisme per fer-lo creïble i per començar aquest
signe de reconducció dels comptes públiques que ha de posar les
bases d’un futur més sòlid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el Sr.
Barceló i Milta per un temps màxim, li ho record, de cinc
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Agraesc en primer lloc les
explicacions del vicepresident econòmic, el Sr. Aguiló. 

En primer lloc, vull dir, perquè quedi molt clar que ens
sembla molt greu i així ja ho vàrem manifestar en el seu dia, que
l’incompliment del Govern espanyol en el fet d’avançar el fons
de competitivitat, perquè evidentment aquests 240 milions
d’euros que havien d’arribar a les Illes Balears i no han arribat
per al 2011 desquadren totalment un pressupost, això que vagi
per endavant.

També vull dir que l’anterior govern va ser belAligerant amb
aquesta qüestió i va exigir al Govern de l’Estat aquest
compliment. Evidentment consideram que vostès han de
continuar reclamant aquesta qüestió, però veig una cosa i és que
en el seu document, pàgina 41, que ja dic que diu textualment
que “acatan esa decisión”, reconeixen que el 2013 hi podria
arribar a haver fins a 400 milions d’euros addicionals per a la
liquidació de 2011, uns recursos que són absolutament
indispensables per a l’exercici 2011 i en això coincidesc
plenament, però en tot cas em fa pensar que el 2013,
evidentment aquests recursos ajudaran i bastant a la... poden
ajudar bastant a aquesta qüestió.

Per tant, pensant en això, ho hem de tenir molt present. Ho
dic perquè vostè diu que hem de retallar sense tocar les
prestacions. És evident que l’estalvi energètic a qualsevol
conselleria i també a la d’Educació i la de Salut es pot dur a
terme sense tocar prestacions, altres estalvis, evidentment,
telefònics, de personal d’alta direcció, cotxes oficials, etc., hi ha
mil coses que es poden tocar sense tocar les prestacions.
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El problema és que quan parlam d’aquestes magnituds, el
meu dubte és si realment seran capaços de dur a terme o no
aquest repte. La sensació que té el personal de l’àmbit sanitari,
el personal de l’àmbit educatiu és que no serà així, és que és
impossible que per exemple retallant la quantitat d’interins que
volen retallar en educació puguin dur a terme l’ensenyament
amb la qualitat i amb els reforçaments i amb els desdoblaments
necessaris que hi ha d’haver i de fet, també aturant de pagar
determinades qüestions està clar que es toquen prestacions. 

Ho hem viscut en aquests darrers dies en el moment en què
determinades entitats sense ànim de lucre que no poden accedir
al crèdit, que no poden sobreviure sense aquests concerts que
l’Administració els paga, idò això pot acabar repercutint als
serveis socials que indirectament, no els du a terme el Govern,
però sí aquestes entitats conveniades, i per tant, això pot tocar
aquestes prestacions socials. Em refereixo al que hem vist en
discapacitat, però podria tocar altres àmbits socials. 

Vostè em dirà  que aquest deute ve d’enrera. Amb dificultats
a pesar de la crisi s’anava pagant, amb les modificacions de
crèdit que fossin necessàries s’anava pagant, fins el mes de maig
s’havia pagat tot. Per tant, el que li demanam és que facin els
esforços necessaris perquè això es pagui i perquè efectivament
no succeeixi. 

Per cert, vull sortir al pas perquè ja ho vaig sentir l’altre dia
en una tertúlia en veu de la portaveu del Partit Popular i avui
sembla que el president hi ha tornat insistir, sembla que ha dit
que nosaltres incitam que aquesta gent surti al carrer. Ben alerta.
Ben alerta que el que va passar dimarts, nosaltres no vàrem
incitar ningú a sortir al carrer i crec que les entitats que varen
sortir no eren precisament de caire progressista. Això ho volia
matisar i ho volia dir clar, ja sé que vostè no n’ha fet esment,
però com que sí que s’hi ha fet esment per part del seu grup, ho
volia deixar clar.

En definitiva, li torn reiterar el mateix, generar confiança vol
dir no crear aquest estat d’alarmisme que s’ha creat per part de
determinades decisions que vostès han pres o que han anunciat,
perquè crec que l’alarmisme que s’ha creat en moltes ocasions
és per la falta d’explicacions i perquè molta gent no sap en
aquests moment a què s’ha d’atendre.

Vostè parla per exemple dels 800 llocs de feina que s’han de
llevar al sector públic, el Sr. Manera efectivament va fer unes
declaracions, per cert, a títol absolutament... no compartides
dins el Govern, però sí que li he de dir que s’havia començat a
fer una feina en aquest sentit. No pot dir que no es va trobar res.
Li puc assegurar que en determinats àmbits..., posaré exemples
com en el Centre Balears Europa o Fires i Congressos i altres,
s’havia començat a determinats sous milionaris, determinades
persones que no tenia sentit, que no tenia ja sentit que
estiguessin allà, s’havia començat a posar ordre, a racionalitzar
i per cert, sous -com deia- que venien de molt enrere, no són
precisament generats a la passada legislatura.

Per tant, en definitiva, queda molt clar el tema. Li deman,
primer, que siguin belAligerants amb Madrid, tenim un sistema
de finançament que ens condemna. Ho vull recordar. La
diferència entre allò que cobram a les Illes Balears i allò que
pagam és de 3.600 euros de diferència, entre allò que aportam
i allò que rebem, 3.600 milions d’euros anuals, i si no tocam

això molt difícilment podrem arreglar aquesta situació, com a
mínim a curt o a mitjà termini. Supòs que vostè n’és conscient
perquè realment que a les Illes Balears s’hagin de fer retalls que
puguin afectar l’àrea educativa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, vagi acabant.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Acab ja, Sr. President.

... educativa, sanitària o social tenint en compte que els
nostres números, les nostres ràtios estan per davall de qualsevol
altra de les comunitats autònomes, és ben trist.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de contrarèplica l’Hble. Sr. Conseller té el
torn de paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Bé, hem reiterat una mica els arguments anteriors i per tant,
no queda més remei que tornar-los reiterar. No s’ha renunciat a
res, a res, no s’ha renunciat a res. Sí hem de ser conscients que
aquesta possible millora de finançament de cara al futur tendrà
també una contraprestació i és l’increment del servei del deute
de cara al futur, per tant, en allò que hem d’anar alerta és que
una cosa ens mengi l’altra i amb el ritme en què anàvem ens
menjava.

Vull recordar una vegada més que a 30 de juny el dèficit que
tenia aquesta comunitat era de 2,1, són pràcticament 600
milions d’euros de dèficit, a 30 de juny, quan l’autoritzat era de
355, pràcticament el doble, què es va fer durant aquesta primera
part? Si s’hagués reconduït des del principi això no hagués
passat i el pressupost que tenim, que tenim de forma prorrogada,
la veritat és que és un pressupost que és del 60% del PSOE,
20% del PSM i l’altre 20% idò no sé de qui és, no? Però aquesta
és la realitat de com estava distribuït, i aquí és on era difícil que
es duguessin a terme aquests plans de sanejament, era difícil.

És cert que era difícil perquè quan hi ha una distribució
heterogènia per conselleries, cap ni una vol ser la primera a
donar una passa, fa falta una acció conjunta, fa falta una acció
amb visió de conjunt i això els va faltar, els va faltar en tot
moment. Aquesta és la que hem de reprendre perquè tenim
l’oportunitat de fer-ho i perquè tenim l’obligació de fer una
visió de conjunt que ens permeti retallar allò que sigui menys
necessari per mantenir el necessari, que realment amb la
situació del Govern anterior..., jo ho reconec, era molt difícil, ho
tenien francament difícil perquè partits diferents, conselleries
diferents, això devia ser realment complicat. És aquí on tenim
l’oportunitat de fer feina i és aquí on s’ha de posar fil a l’agulla
perquè la comunitat autònoma pugui sortir enfortida i pugui
tenir perspectives de futur.
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Jo estic totalment d’acord, no hem de retallar tot allò que és
essencial, però sí que hem de donar seguretat. La seguretat és
essencial. Si l’altre dia es varen manifestar és pel deute anterior,
el deute que s’ha generat durant aquest govern està pagat a les
associacions que es varen manifestar. És el deute anterior que
duim a la motxilla i que durem encara durant molt de temps. Ho
hem gestionar bé perquè no ofegui ningú. Per tant, crec que és
molt clar i crec que hi ha un nivell de consens important perquè
tota aquesta feina s’ha de fer, una feina important, una feina
rellevant i una feina que ha tengut translació d’una forma molt
ràpida a la Constitució Espanyola que parla d’equilibri
pressupostari, a la llei màxima, a la llei de lleis, i que marca un
camí molt clar del qual no podem defugir.

Necessitam ser molt conscient d’això i ser molt conscients
de les obligacions que ens imposa cada un. Negar la realitat no
ens du enlloc més cap al desastre. No podem negar la realitat, la
realitat és la que és i l’hem d’assumir, no queda més remei i ho
hem de fer amb responsabilitat, cada un des del seu paper. Els
sindicats des del paper dels sindicats i els polítics des del paper
dels polítics. Però no podem defugir d’aquesta responsabilitat
perquè ens hi jugam molt i el que ens hi jugam és molt
important. Per tant, crec que hem de continuar per aquesta línia,
ens hem de reforçar i jo demanaria fins i tot l’ajuda de tothom.
És necessari anar per aquí. Per tant, és el camí que hem de
seguir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Li donam les gràcies al Sr.
Conseller i al seu equip per la seva compareixença aquí. Moltes
gràcies.

Suspenem la sessió durant un minut perquè pugui sortir
l’equip del conseller. Gràcies.

III.1) SolAlicitud de compareixença RGE núm. 1908/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per aquest nou govern.

III.2) SolAlicitud de compareixença RGE núm. 1913/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar
sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per
aquest nou govern.

III.3) SolAlicitud de compareixença RGE núm. 2286/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Mesa per Menorca, per la qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, per tal d'informar sobre el Pla de sanejament
i estabilitat econòmica presentat pel Govern de les Illes
Balears al Consell de Política Fiscal Estatal.

Passam a continuació al debat del tercer i darrer punt de
l’ordre del dia, la votació per a l’aplicació de l’article 46 del
Reglament de la cambra en relació a les següents solAlicituds de
compareixença. 

La primera, RGE núm. 1908, presentada pel PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i Ocupació.

La segona, RGE núm. 1913/2011, igualment presentada pel
mateix grup parlamentari, mitjançant el qual solAlicita que el
president recapti la presència del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per informar sobre les prioritats que s’ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.

I la tercera, RGE núm. 2286/2011, presentada pel mateix
grup parlamentari, mitjançant el qual se solAlicita que el
president recapti la compareixença del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i Ocupació, per tal d’informar sobre
el Pla de sanejament i estabilitat econòmica presentat pel
Govern de les Illes Balears al Consell de Política Fiscal Estatal.

Vol intervenir, Sr. Barceló?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí gràcies, Sr. President. Molt breument. Simplement per dir
que en el cas de la primera i la segona solAlicituds de
compareixença, com que ja s’han produït, la del Sr. Aguiló avui
mateix i la del conseller d’Agricultura per explicar el seu
programa d’acció de govern la setmana passada, retiram
aquestes dues peticions.

I quant a la tercera, que és la petició que el Sr. Aguiló
comparegui per explicar el Pla d’estabilitat, sí que la mantenim
i voldríem que es votàs per tal de solAlicitar al Sr. Aguiló que
comparegui. Entenem que avui hi ha hagut una pregunta
relacionada amb aquest tema, però no és el debat que nosaltres
demanam aquí, on puguin intervenir tots els grups
parlamentaris.

Per tant, demanam mantenir la votació del tercer punt.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Barceló. Vol intervenir, Sra. Oliver?
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Únicament per dir que donarem suport per a la
compareixença per al Pla de sanejament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Únicament per manifestar que votarem en contra d’aquesta
proposta perquè entenem que a la pregunta que s’ha formulat
avui, ha quedat suficientment clara la postura del vicepresident
econòmic i que els grups parlamentaris ja tenen el Pla de
sanejament. Per tant, votarem en contra d’aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, jo crec que podem passar a la votació d’aquesta
darrera iniciativa, RGE núm. 2286, mitjançant la qual el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
solAlicita que el president recapti la compareixença del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i Ocupació,
per tal d’informar sobre el Pla de sanejament i estabilitat
econòmica presentat pel Govern de les Illes Balears al Consell
de Política Fiscal Estatal.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Queda rebutjada aquesta iniciativa per 9 vots en contra i 5
a favor.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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