
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2005 Núm. 18
 

Presidència
de l'Honorable Sr. José Miguel Fernando Mayans i Serra

Sessió celebrada dia 17 de novembre del 2005 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 3986/05, de l'Hble. Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a centre de tecnificació esportiva a Calvià. 218

2) RGE núm. 4904/05, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius dels
viatges a la Xina. 219

3) RGE núm. 4907/05, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats de les
reunions mantingudes amb representants de la Xina. 225

4) RGE núm. 4908/05, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acompanyants
als viatges a la Xina. 228

5) RGE núm. 4909/05, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius dels
acompanyants als viatges a Xina. 228

6) RGE núm. 4910/05, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis directes
obtinguts pels acompanyants als viatges a Xina. 229



218 ECONOMIA / Núm. 18 / 17 de novembre del 2005 

 

7) RGE núm. 4911/05, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis
obtinguts del contacte als viatges a Xina. (Retirada). 232

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI  RGE núm. 4753/05, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per palAliar els
danys de les gelades dels mesos de gener, febrer i març. (Retirada). 232

EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi
ha alguna substitució.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en les preguntes RGE núm. 3986, 4904, 4907, 4908,
4909, 4910 i 4911/2005. Assisteix l’Hble. Sr. Josep Juan
Cardona, conseller de Comerç, Indústria i Energia.

I.1) Pregunta RGE núm. 3986/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a centre de tecnificació
esportiva a Calvià.

Per formular la pregunta RGE núm. 3986/05, relativa a
centre de tecnificació esportiva de Calvià la diputada Sra.
Mascaró. Té vostè la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta era una pregunta
de les moltes que havíem presentat des del PSM sobre el centre
de tecnificació esportiva de Calvià, quan als diaris sortia tota
una sèrie d’informacions però a nivell polític no en teníem cap.
Altres ens han estat contestades però la del conseller de Comerç
no. Per tant la vàrem voler passar a oral.

Segons aquestes informacions periodístiques que vàrem anar
seguint, el centre de tecnificació esportiva de Calvià hauria
d’incloure una superfície comercial, i la nostra pregunta era a
veure com justificava el conseller de Comerç aquest equipament
de comerç en sòl rústic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Veurà, Sra. Diputada, és
competència de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la
concessió o l’autorització de la llicències autonòmiques prèvies
per als grans establiments comercials, i aquesta llicència només
afecta o només exerceix el seu àmbit en el que fa a la qüestió de
competència o, millor dit, impacte comercial de l’establiment
que es pretén obrir, és a dir, en què afecta la situació comercial
de l’àrea, d’una àrea determinada geogràfica al voltant d’aquest
centre. No és competència de la conselleria entrar a jutjar si
aquesta instalAlació es fa en sòl rústic o en sòl privat; ni és
competència d’aquesta conselleria entrar a analitzar les
condicions urbanístiques de cap projecte. Així ho diu la Llei de
comerç, i els organismes competents en aquests anàlisis
urbanístics o d’ordenació del territori, com vostè sap molt bé,
són els municipis i en el seu cas també els consells insulars.

Dic això com a precedent perquè a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia no hi ha cap projecte de centre de
tecnificació esportiva, evidentment per raons de competència,
ni hi ha cap projecte d’instalAlacions de comerç a cap centre de
tecnificació esportiva. Per tant la conselleria ni s’ha pronunciat
ni, com és molt natural, s’ha de pronunciar sobre projectes que
no estan presentats a la conselleria, i per tant no han de ser...,
com es diu, això?, objecte de cap procés d’anàlisi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, segurament no
ha entrat cap projecte, però moltes informacions donaven a
entendre que el Govern així ho sabia, i com que vós sou
membre del Govern enteníem que qualque cosa hi teníeu a dir
com a conseller de Comerç. Vist que Calvià és una zona
turística, una d’aquestes zones on es va implantant el tot inclòs,
pensam que des de la Conselleria de Comerç no s’haurien de
potenciar aquest tipus de centres comercials, de superfícies
comercials, sinó facilitar que els assistents a aquests centres
poguessin fer ús dels comerços que ja hi ha a la zona, que
necessiten realment una ajuda, i és una manera que surt barata,
molt econòmica al Govern, però que pot suposar als comerços
uns bons beneficis si no s’obrís aquesta superfície comercial.

Per tant entenem que sí, per ventura no teniu competències
en centres de tecnificació esportiva, però sí que teniu capacitat
per incidir perquè aquests centres, si es construeixen a zones
com la de Calvià, que és una zona turística i que té comerços, no
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sigui necessari o no sigui obligatori, o no s’hi faci una superfície
comercial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, a mi em
pareix molt bé. Una cosa és discutir de filosofia i sobre el que
hauria de ser... -filosofia comercial- i sobre el que hauria de ser
o sobre el que ens agradaria que fossin les coses, i l’altra cosa
és aplicar la norma. I, vegem, el Govern no potencia els centres
comercials, ni potencia les grans superfícies, i crec que al llarg
d’aquests dos anys els fets ho han demostrat d’una manera
palesa, o no? És a dir, en aquest moment -li parlaré de memòria-
, l’anterior legislatura, de 50 i busques d’expedients, se’n varen
denegar dos o tres; aquí n’hem denegat, en el que duim de
legislatura, un 64%; en aquests dos anys que duim de legislatura
hem denegat un 64% dels projectes que s’han presentat,
repetesc. 

A més s’han incrementat d’una manera suficient,
suficientment dura, les inspeccions: s’han triplicat, i els resultats
són tot un seguit d’expedients sancionadors i de multes que jo
ara no sé la proporció respecte a l’anterior legislatura, però li
puc assegurar que és infinitament més grossa; basta recordar-li
que hi ha expedients de fins a 600.000 euros imposats pel
Govern actual.

Per tant sí que hi ha una política per part del Govern de les
Illes Balears, de la Conselleria de Comerç i Indústria, si vostè
vol, que precisament és tot el contrari de potenciar aquests grans
establiments, i crec que això, ja li dic, més que les meves
paraules són els fets que ho acrediten. El Govern no potencia,
insistesc, cap tipus de centre comercial; el Govern el que fa és
autoritzar o no, és a dir, tramitar allò que conforme diu la Llei
de comerç és la llicència de gran establiment comercial. Si
s’adapta a la norma, amb una interpretació restrictiva que està
fent el Govern, previ l’informe del Consell Assessor de Comerç,
que, que jo sàpiga, no hem contradit mai aquest informe,
s’autoritza o es denega, i això és el que farem quan es presenti
qualsevol projecte que es faci: s’examinarà d’acord amb la llei,
es durà al Consell Assessor de Comerç i, conforme a allò que es
resolgui, s’actuarà. 

He de recordar-li que en aquest moment, des del maig
d’enguany, hi ha una moratòria de grans establiments
comercials i, per tant, ara avui no es pot autoritzar cap tipus de
solAlicitud que es faci mentre està vigent aquesta norma. Per tant
tampoc no és hora d’entrar a discutir si ha de ser d’una manera
o de l’altra. Insistesc en allò que li coment. L’ordenació del
territori, l’adequació o assenyalar o ordenar on es poden establir
els usos o on es poden establir les qualificacions, correspon a
una administració diferent de la del Govern de les Illes Balears.
El Govern de les Illes Balears només pot actuar en l’àmbit del
que li permet la Llei de comerç, del comerç minorista, i ho
estam fent, i ho estam fent d’una manera crec que seriosa i
rigorosa, i així continuarem. 

Jo no li puc dir què passarà amb aquest projecte, entre altres
raons perquè no sabem en què consisteix. És cert que s’ha
publicat en els diaris, jo també ho he llegit, és cert que s’ha
publicat en els diaris que en aquest centre de tecnificació es
pretenia que una de les ofertes fos un centre comercial. Bé, quan
es presenti, quan sapiguem en què consisteix, si la moratòria de
grans establiments comercials ja no hi és, ja està aixecada,
llavors resoldrem, però quan ho sapiguem. Ara són
especulacions, són especulacions. A la Conselleria de Comerç
no hi ha cap projecte respecte al centre de tecnificació esportiva
de Calvià, ni un. Quan es presenti ja el resoldre; ara, li dic que
s’aplicarà la Llei d’ordenació del comerç minorista,
rigorosament, i tendrà l’informe i passarà pel Consell Assessor
de Comerç, com toca, i resoldrà el que correspongui, i si la llei
contempla o empara aquesta llicència, idò l’haurem de dar, si la
llei no empara aquesta llicència no la donarem. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4904/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a objectius dels viatges a la Xina.

Per formular la pregunta 4904/05, relativa a objectius del
viatge a Xina, intervé la diputada Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, queremos agradecer
su presencia aquí para responder estas preguntas, que tengo que
decirle que fueron formuladas para respuesta escrita, y después
de varios meses y ya que no ha habido contestación por parte de
su conselleria nos hemos visto obligados a formularlas de
manera oral. Y siento que ésta sea una táctica que últimamente
está sucediendo bastante en las diferentes consellerias del
Govern balear, puesto que entendemos que una cosa es
preguntar con respuesta escrita porque necesitamos una
información y poder luego llevar a cabo preguntas orales quizás
más de tono político, pero dado que no se nos contesta tenemos
la obligación de formularlas en la comisión.

Dicho esto he de decirle también que otro de los aspectos
que tengo que recriminarle, así entre paréntesis, es que en un
momento determinado se le solicitó un convenio que se había
firmado con una región turística de China y la información se
nos envió en mandarín, el convenio estaba redactado en
mandarín. Yo no sé si después de casos como los que hemos
conocido a nivel de Rasputín, por ejemplo, pues todavía se
atreven a enviarnos la información en otros idiomas. Se solicitó
de manera formal que se nos enviara la traducción bien en
catalán, bien en castellano, pero que era lógico que pudiéramos
conocerla. Mire por donde pues una también conoce personas
que son de origen chino y se tradujo el convenio, que no era más
que un convenio de buenas intenciones y de relaciones de
amistad entre esa región y las Islas Baleares, pero sí que es
verdad que esa copia tampoco se nos ha enviado. Por lo tanto
debo decir que sentimos que, bueno, pues que de alguna manera
a la oposición no se nos envíe la información correcta o por lo
menos la que solicitamos.
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Bien, vamos a hablar de sus viajes a China, Sr. Conseller. La
verdad es que yo ya he perdido la cuenta, no sé si lleva cinco o
seis; el caso es que está claro que uno de sus objetivos básicos
de la promoción industrial es precisamente incidir dentro del
mercado chino. Nuestro grupo no comparte quizás este objetivo;
entendemos que sería quizás más factible, por motivos que
ahora le enumeraré, el hecho de que se buscaran mercados más
cercanos donde nuestros productos quizás tuvieran una
aceptación más alta de la que puede ser en el mercado chino, y
entre otros motivos entendemos que si en un momento
determinado algún producto pudiera tener una gran demanda en
un país que todos conocemos que supera los 1.000 millones de
habitantes, imagínese el desastre que iba a suponer que a toda
o a una parte importante de la población china le diera, por
ejemplo, por encantarle la ensaimada. A ver cómo íbamos a ser
capaces de producir ensaimada suficiente para abastecer este
mercado. No, ¿sabe lo que sucedería, Sr. Conseller?, que al final
acabaríamos poniendo fábricas en China donde se haría la
ensaimada, que desgraciadamente es una de las cosas que está
sucediendo, y eso lo que nosotros entendemos que no se debe
producir, puesto que al final la deslocalización acaba
trasladándose a un país donde todos sabemos que por su
capacidad de producción y por su situación social es muchísimo
más barato producir de lo que puede estar ocurriendo aquí.

Y le pongo otro ejemplo claro con respecto a uno de sus
últimos viajes, donde se fue a promocionar la moda Adlib.
Nosotros sabemos que es una industria que está basada sobre
todo en un diseño y en una producción muy artesanal. Pues
usted ya conoció, bueno, usted debió vivir los problemas que
tuvo el desfile de la moda Adlib con respecto a las modelos, que
tuvieron que forrarse los vestidos puesto que la sociedad china
no admite determinados... No, yo le estoy exponiendo lo que
sucedió, con lo cual ya el concepto de moda Adlib, que está
basado en una libertad, ya en ese momento se cortó literalmente,
puesto que la sociedad china no admitió, no admitió... Sr.
Conseller, no se enfade, yo le estoy haciendo una exposición de
lo que sucede. Pero es que lo más grave de esto es que lo que
puede ocurrir con la moda Adlib es que, sabiendo y conociendo
la capacidad de imitación que tiene el mercado chino, pueda
llegar un momento que confeccionen la moda Adlib y al final
tengamos que comprar nosotros la moda Adlib o en el resto de
los países donde esté introducida esta industria, a un precio
muchísimo más económico, y eso son riesgos que pueden
suceder, sobre todo -insisto- en un mercado que tiene una
capacidad de producción muy alta, que además son grandes
imitadores y, por lo tanto, entendemos que es un peligro que
puede suceder.

Y desde ese punto de vista nosotros pensamos que es
preferible, insisto, introducirse en mercado quizás más cercanos,
más accesibles, donde la demanda pueda ser respondida por la
producción que tenemos en nuestras islas y no tener que llegar
a una situación donde se tenga que recurrir a este país para que
la producción pueda cumplir las previsiones de la demanda.

Y hecha esta introducción la primera pregunta que yo le
planteo, Sr. Conseller, es que me diga la relación de los
objetivos que se ha planteado usted en los diferentes viajes que
ha realizado a China. Como verá la pregunta tenía un objetivo
escrito, y era poder conocer en los diferentes viajes, viaje tal
estos objetivos, viaje tal estos objetivos. No sé si usted tendrá la

información así o, si entiendo que no es suficiente, pues
seguramente le volveré a formular la pregunta por escrito.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Idò miri, Sra. Diputada, l’he
d’informar que els objectius del Govern de les Illes Balears
respecte a Xina són exactament els mateixos que els del govern
del Partit Socialista que en aquest moment governa aquest país,
exactament els mateixos. I em sorprèn, però l’honora, em
sorprèn que justament vostè, com a portaveu del Partit
Socialista, digui tot el contrari del que està dient el president
d’Espanya i que a més ho digui justament quan han firmat -o
firmaran, ara no tenc la constància de si s’ha firmat ja- un tractat
especial d’estratègia en el qual es declara Xina soci estratègic
d’Espanya. Em sorprèn.

Miri, li diré que l’objectiu... N’he fet cinc, de viatges a Xina,
aquest és el darrer, i també en dec haver fet set o vuit a
Alemanya, en dec haver fet set o vuit a Itàlia, en dec haver fet
tres a Estats Units, tres a Japó, i a països de l’est crec que n’hi
ha dos. Vol dir que el conseller de Comerç, Indústria i Energia
va allà on ha d’anar i no s’obsessiona amb un o altre país, anam
allí on els mercats, allí on des dels diferents plans, com per
exemple el Plan Cameral, es considera que els mercats o les
àrees són estratègiques per a la nostra indústria. 

I crec que valdria la pena deixar-nos de mirar el llombrígol,
i crec que valdria la pena, tal com fa precisament el ministre
d’Assumptes Exteriors, com parla el director o el president de
l’ICEX, o com diu el president del Govern, que s’ha de sortir i
que necessitam exportar, i vostè sap que Xina és un país que en
els deu darrers anys ha tengut un creixement d’un 9% anual,
vostè sap que Xina en aquest moment representa respecte a
l’any 2004 el 21, no sé si és el 21 o el 23% del producte interior
brut mundial. Vostè sap que Xina en aquest moment és un
mercat que, a pesar de tenir 1.300 milions d’habitants, té -que
és el que interessa- uns 250 milions de persones, de ciutadans
xinesos amb un alt poder adquisitiu, que estan creant, estan
fomentant una demanda de productes de marca occidental i de
productes d’alta qualitat importantíssima. I vostè sap que
aquests productes a Xina es venen un 30 o un 40% més cars que
a Espanya. I vostè m’està dient que renunciem a això? Vostès
hi renunciïn; evidentment el Govern no ho farà.

El Govern de les Illes Balears comparteix el criteri,
comparteix la política del Govern nacional quant a la necessitat
d’expandir-se i quant a la necessitat de ser present a Xina. I miri
si és així, que el president del Govern espanyol, el president
d’Espanya ha estat a Xina però també hi han estat presidents de
diferents comunitats autònomes d’Espanya, majoritàriament del
Partit Socialista. Hi ha hagut tres presidents de comunitats
autònomes que han visitat Xina, dos són del Partit Socialista. Hi
ha hagut un nombre importantíssim de consellers de les
diferents comunitats autònomes d’Espanya que han visitat Xina.
Dóna la casualitat que en els dos darrers viatges que nosaltres
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hem fet hem coincidit amb la consellera del Principat
d’Astúries, govern socialista, i aquest darrer amb un conseller
de la comunitat d’Extremadura, govern socialista. Li dic això no
per contrastar, ni dir..., escolti, no, és que crec que hi ha, llevat
de vostès, crec que hi ha a tota Espanya, inclosos tots els partits,
una coincidència en la necessita de ser allà. 

I per què? Perquè, efectivament, és un mercat molt gros. I
efectivament tenen una capacitat de producció molt més barata,
sí. En aquest moment si parlam de sabata Xina pot representar
la producció de quasi un 50% de la sabata del món mundial, sí,
a un preu tirat, sí; i li dic que les empreses de Balears que en
aquest moment estan a Xina venen un 40% més car que aquí.
Per què? No és un miracle ni és una cosa rara que sigui
predicable només de les empreses de les Illes Balears, no, no,
això és aplicable a totes les empreses occidentals que tenen
disseny i marca, i és un mercat emergent que per a la nostra
oferta -jo sempre ho dic, m’ho haurà sentit dir moltes vegades-
Xina econòmicament és una amenaça important, és una
amenaça important per a l’economia europea, però també és una
bona oportunitat.

Per què hi poden anar Astúries, Catalunya, Extremadura,
Castella-La Manxa, etc., i Balears no? Per què hi han d’anar la
resta de països tenint acords preferencials i Espanya no? Per què
ens hem d’autolimitar i no anar a aquests llocs? Jo crec que és
un error i és un error important.

Miri, la indústria manufacturera de les Illes Balears té una
vocació exportadora per necessitat. Japó, Sra. Diputada, està
més lluny que Xina, en avió dues hores més, i fa anys que les
nostres empreses estan competint a Japó. Per què no poden
competir a Xina? Quin problema tenim amb Xina? Que ens
copien, Sra. Diputada? Vol preguntar vostè als empresaris on
ens copiaven abans que ens copiessin els xinesos? No importa
sortir d’Espanya, eh?, no importa sortir d’Espanya, si aquesta és
la por. I vostè haurà visitat..., segur, perquè vostès coneix
aquests sectors i per tant segur que haurà anat -quan parlam de
fires- a diferents fires internacionals d’Europa, es trobarà que
per exemple a Dusseldorf els dies de la fira totes les zones
comercials més importants de la ciutats estan plenes de
ciutadans, i no tots asiàtics, amb una màquina de fer fotos, i no
fotografien monuments, eh?, fotografien mostradors. No
podrem sortir de casa, idò, perquè tampoc no podrem anar a
Alemanya que ens copiaran. I a Milà ens passa el mateix: quan
duim les sabates a la fira de sabates de Milà, o a la de moda, ens
passa el mateix. Tampoc no hem d’anar a Milà?

No, jo crec, i és una opinió perfectament discutible, crec que
hem de ser en aquests llocs, crec que hi hem de ser. Avui en dia
no hi ha set o vuit mercats, n’hi ha un que és el món, ens agradi
o no hi ha un mercat, el món, i hem d’estar en el mercat i hem
de competir en el mercat, i si ho feim bé no ens ha de fer por. Fa
uns dies hi havia unes declaracions d’un dissenyadors
importantíssim que deia que totes aquestes limitacions de deixar
entrar o no deixar entrar, les fronteres, que a ell això no li
interessava, que si a ell el deixaven competir no hi havia
problema, i jo compartesc aquesta idea; hi afegesc una cosa:
competir en condicions d’igualtat. I, això, potser sí seria
convenient que el Govern de l’Estat ho tengués en compte:
exigir als que vénen a vendre aquí que tenguin les mateixes
condicions que els que fabriquen aquí, que això és el que jo vaig
demanar al comissari Mandelsson quan anàrem a BrusselAles, i

estic esperant poder-li-ho demanar al ministre el dia que em
rebi, que fa ja dos mesos que li he demanat que em rebi per
parlar d’aquests temes, però és important tenir en compte això.

Si vostè es pensa que tancant la porta arreglam les coses li
diré que tancant la porta arruïnarà la indústria de les Illes
Balears. Per què?, idò perquè necessitam sortir i necessitam
competir, en igualtat de condicions, sí, però necessitam
competir, i l’únic futur que té la indústria manufacturera
d’Europa, no de Balears, d’Europa, és optar per una política de
qualitat, una política de disseny i una política de marca i
d’innovació. I això fa anys que ho feim aquí. 

Per això, idò miri, enguany, segons les dades que s’han
publicat últimament, hi ha una pujada de les exportacions de
calçat i hi ha aspectes positius, i crec que és bo i no me’ls
atribuiré, li assegur que no me’ls atribuiré, però sí li assegur que
jo estaré al costat dels empresaris de les Illes Balears, i si volen
anar a Xina anirem a Xina, i si volen anar al Pol Nord anirem al
Pol Nord, allí on faci falta i allí on es pugui vendre, i hem de
ser-hi, i em donaria una alegria molt grossa que em demanassin
moltes ensaïmades, com vostè posava i jo utilitz com a exemple.
Vostè demanava què passaria si hi hagués una gran demanda
d’ensaïmades; idò miri, que les hauríem de fabricar, allí on faci
falta. Perquè allò important, allò important, Sra. Diputada, és
que la marca, que el disseny sigui aquí.

Miri, aquí hi ha empreses que estan fabricant part de la seva
producció o, millor dit, ho diré d’una altra manera perquè és la
realitat més que el que dic ara, que els components -ara estic
pensant en la sabata- que, components de la sabata, els
fabriquen fora; els duen aquí, es munten aquí, donen el valor
afegit aquí i els exporten a fora. Aquestes empreses tenen més
treballadors que quan només treballaven aquí i ho feien tot aquí,
i a més amb un nivell de formació més elevat, i a més amb un
nivell adquisitiu i de salaris molt més elevat. I això crec que és
essencial, i aquesta crec que ha de ser l’estratègia. 

Evidentment si em pregunta si estic d’acord que les
empreses se’n duguin tota la producció fora li diré que no, i per
això parlàvem l’altre dia, quan parlàvem dels pressupostos, que
havíem de fer entre tots un protocol per evitar la deslocalització.
Hi estic d’acord, però no ens hem d’equivocar: una cosa és
evitar la deslocalització i, per tant, dar avantatges a les empreses
o cobrir les necessitats de les empreses de manera que no
tenguin la temptació d’anar a fora, a altres països, de l’est o
d’Àsia, per poder fabricar perquè tenen altres avantatges que
aquí els poden quedar, i l’altra cosa és simplement i
senzillament que per reial decret ningú no pugui sortir. 

I deplor que digui vostè que no comparteix la política del
seu propi partit i del seu propi govern. Però, miri, escolti, dir
que perquè..., perquè ho hem de dir: va sortir una nota a la
premsa que era rigorosament certa, que a l’hora de preparar la
desfilada idò, miri, a Xina no els agradaven les transparències,
i per tant, com que havien d’anar amb transparències, varen
exigir que les models xineses duguessin..., no sé com es diu
això, sostens, i com que això podia perjudicar la imatge... -és
que no sé com es diu ben dit-, la imatge de la moda varen dir:
“Bé, idò duran una camiseta davall”; dues, dues models. Vostè
creu que això ja destrossa la imatge de la moda Adlib? Vostè
creu que no val molt més la pena que per evitar això es duguin
models que sí poden interessar als ciutadans de Xina? A vostè
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li pareix que hi hagi ara empresaris de Xina que estiguin
interessats a venir a Mallorca, a anar a Eivissa i a anar a
Menorca per veure si poden comprar i contractar als fabricants
de moda de les Illes Balears per poder vendre allà? Li pareix
dolent? Perquè jo crec que no és dolent, jo crec que és bo. I si
ens hem d’adaptar ens adaptarem, escolti, qui mana és el
mercat, i si a Xina no els agrada el color blanc i ho volen de
color vermell, hem de fabricar de color vermell; i si volen la
sabata una mica més ample i amb l’empenya més alta perquè els
va millor a ells, hem de fer-ho així, nosaltres no hem d’imposar,
som nosaltres que ens hem d’adaptar per poder vendre, perquè
les nostres empreses puguin seguir treballant.

I aquest és el concepte i aquesta és, jo crec, la manera com
s’ha treballat. I quins objectius tenim a cada viatge? El mateix,
insisteix, els mateixos que té, excepte en un, no coincidim, és
igual, ja ho diré més tard, m’ho guard, hi ha un aspecte amb el
qual no coincidim amb el Govern nacional, però en la resta hi
estam d’acord, amb la promoció i amb la necessitat de ser a
Xina. I per què? Perquè volem estar a tot el món.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, I INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Volem ser a tot el món, volem ser a Estats Units, volem ser
Europa i volem ser a Àsia, Xina, Japó i allà on faci falta. I és
necessària la promoció, perquè aquí, quan parlam de promoció
moltes vegades, tal vegada equivocadament o tal vegada
encertadament, pensam només en turisme, i és un error. I la
indústria de les Illes Balears necessita promoció, la mateixa que
turisme, per ser als mercats i perquè se’n recordin de nosaltres
i coneguin la qualitat dels productes de les Illes Balears.

I ja dic, lamentant, doncs, precisament, aquesta diferència,
li diré que seguirem fent promoció a Xina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Abascal, en torn
de cinc minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo no le he dicho que
al mercado chino hay que dejarlo de lado, yo le he dicho que
hay que concentrar esfuerzos en mercados que son más
accesibles a nosotros por la producción, porque podemos tener
una capacidad de producción suficiente aquí para poder cubrir
la demanda que se establezca en estos mercados. Y lo que le
estoy diciendo es así de cierto porque se puede llegar a producir,
y es lo que está ocurriendo, usted me ha hablado de que han
aumentado las exportaciones en el tema del calzado y las ventas,
pero ¿dónde se están produciendo muchas de estas piezas?,
usted lo ha dicho, en China.

Pero y ¿qué ocurre aquí? Aquí se montan esas piezas y esos
zapatos, pero precisamente una de esas empresas ha tenido que
cerrar o ha tenido que romper convenios con tres empresas que
había aquí que eran las que le fabricaban los zapatos, y eso ha

supuesto pérdidas de puestos de trabajo. Y lo estamos viendo,
Sr. Conseller, las industrias en Baleares cada vez contratan
menos y cada vez tienen menos contratación laboral. Y es lo
que está sucediendo por el proceso de la deslocalización, lo
estamos viendo también, y lo hemos sufrido, con el tema de
Majórica con la bisutería, se están produciendo piezas en China
porque la demanda es tal que aquí no hay capacidad de
producción.

Por lo tanto, Sr. Conseller, lo que estamos planteando aquí
es que, en cierta manera, si dedicamos a salir a un mercado que
potencialmente es muy importante, que de ahí que todos los
países quieran tener contactos con China, pero también es
verdad que el otro día economistas internacionales se
planteaban que sería un problema si la demanda de la
ciudadanía china, por ejemplo, con el tema del petróleo,
alcanzara la demanda de Estados Unidos, no habría reservas de
petróleo suficientes para abastecer esa demanda. Y esa misma
situación se puede producir aquí, pero no sólo se hablaba de
petróleo, se hablaba de productos como el trigo también; por lo
tanto, se hablaba de una contención en el desarrollo del mercado
chino, precisamente para evitar que pudiera colapsar todo el
mercado, y eso es algo que se tiene que tener en cuenta, Sr.
Conseller.

Yo, al día de hoy, realmente, bueno, luego es otra de las
preguntas que ya plantearemos, lo que sí está claro es que el
tema de ir fuera y de la promoción, sí, está muy bien, la
promoción industrial es necesaria y la promoción de los
productos, pero teniendo en cuenta que estos productos se pueda
mantener aquí su producción.

Y cuando decía lo de la moda Adlib, Sr. Conseller, es que
estamos ante un país que es el primer productor en confección
y que para ellos es muy fácil copiar un diseño y poder venderlo
veinte veces más barato de lo que se puede vender, digamos, por
lo que la confeccionan aquí. Y eso hay que tenerlo en cuenta y
eso es lo que hay que proteger, al menos a nuestro entender eso
es lo que hay que proteger, porque si no llegará un momento en
que es que lo de made in China estará en todos sitios. Y ¿qué
pasará con los puestos de trabajo de las personas que se dedican
a la industria en nuestras islas? Pues lo que está sucediendo con
empresas que estamos viviendo ahora como Yanko, que hay un
proceso de regulación de empleo y una empresa que obtiene
beneficios, y que está, pues que prefieren irse a producir a China
porque efectivamente le resulta más barato, mantienen e incluso
lo venden más caro y obtienen más beneficios. Yo eso no lo
discuto, eso es una política empresarial, y yo ahí no voy a
discutirla, pero lo que sí me preocupa es que aquí esto vaya a
incidir en la producción y que además llegue un momento en
que no se tenga esa capacidad y se tenga que recurrir a producir
fuera, perdiendo la calidad y perdiendo las condiciones que se
hacen aquí.

Por lo tanto, Sr. Conseller, eso es lo que nos preocupa.
Además, me llama la atención que teniendo una ley, como
tenemos, en donde se redactó y se mantiene, precisamente para
proteger en cierta manera, por ejemplo, el comercio minorista,
usted ahora me venga a decir que es que la ley del mercado lo
marca todo, y por lo tanto, como lo marca todo, hay que salir y
hay que hacer lo que sea necesario. Yo creo que, en parte, hay
que preocuparse también de que hay ciertos productos o cierta
industria en donde hay que intentar conservar y en la que hay
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que intentar mantener y proteger. Y si esto nos va a suponer el
hecho de que ir a China, al final, lo que pueda representar la
venta o introducirse en el mercado chino nos va a repercutir en
que copien, porque usted me ponía el ejemplo de Milán, no es
lo mismo que se produzca y se fabrique en Milán, por los
costes, por ejemplo, salariales y tal, que al fin y al cabo se
mantienen como los que puede ocurrir en España, que esa China
que todos sabemos que es muchísimo más barato y que se está
haciendo y que las empresas lo están haciendo.

Y esa es nuestra preocupación, que al final se produzca una
deslocalización y que la promoción de los productos está bien,
pero en mercado en donde sea más factible para nosotros poder
seguir manteniendo la producción aquí y cubrir con la demanda
que se produzca y no tener, como le he dicho, tener que montar
una fábrica de ensaimadas en China para poder cubrir la
demanda de este producto; porque, entonces, ¿de qué nos sirve
mantener y de qué nos sirve promocionar un producto de aquí?
Si al final perderíamos lo que es, seguramente, la naturaleza del
producto, el mantenerlo y el conservarlo y darle ese valor
añadido que usted mismo ha reconocido que tienen los
productos nuestros, pero precisamente porque las producciones
no son muy grandes, porque no están tan estandarizados y
porque, hasta ahora, pues no se ha copiado ese producto de esta
manera. Y esa es la preocupación que tenemos.

Está claro que el mercado chino es un mercado muy
potencial, pero tampoco podemos ahora dedicarnos a llevarlo,
porque como se despierte nos va a afectar a todos, a la economía
mundial, y de hecho ya hay economistas que se están
preocupando de esta situación. Por lo tanto, yo creo que todo en
su justa medida es bueno y es lo que planteábamos desde
nuestro grupo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Miri, me preocupa vostè, me
preocupa, o millor dit, més que vostè, no, me preocupa el que
diu. Perquè, anem a veure, vostè diu tot el que contrari del que
diu, el que li deia abans, el que diu el seu govern o el que diu el
Govern de tots, que és el Govern espanyol, tot el contrari; i
vostè diu això quan el Govern firma, insisteix, un conveni
preferencial amb Xina, insisto y subrayo lo de preferencial.
Perquè, a més, ho fa amb uns termes, i miri ara em queixaré, ho
fa amb uns termes que escola la manufactura, les nostres
indústries, justament. I para d’altres coses que a mi, en fi, me
preocupen, i ho deixarem així i no entrarem en altres qüestions.

Però dir que per que no ens copiïn no podem anar a Xina i
hem d’anar a Milà... Vostè creu que els xinesos estan a ca seva?
Vostè creu que els xinesos estan dormits? Sap qui són els que
estan dormits? Som nosaltres, que no ens movem, o fins ara no
ens movíem. Els xinesos són per tot, com hi són els
pakistanesos, com hi són els indis, com hi són els de qualsevol
lloc; i quan hi ha una manifestació econòmica hi van perquè els
agrada competir i volen competir. I si vostè es pensa que

impedirà aquestes coses està molt equivocada, a no ser que ho
faci per enredar i per fer creure a la gent el que no és, que no sé
quina de les dues opcions ha triat.

Doncs miri, a Milà, quan jo li he parlat de Milà no és per
fabricar a Milà, li deia que copien, i Alacant també ens copia; si
pel temor de la còpia hagués de ser, no podríem tenir res.
Comprèn? Aquest és el tema. I si vostè vol evitar la còpia, el
que ha de fer és el que toca que és registrar i acudir a
l’administració, siguin els tribunals, sigui qui sigui. Què fan les
grans marques? És el que toca; si vostè es pensa que no anant a
Xina, els industrials de les Illes Balears deixaran d’anar-hi, està
molt equivocada; si vostè es pensa que no anant a Xina, els
industrials xinesos no tendran en compte la moda o els
productes que destaquin dins el mercat, està molt equivocada.
I li dic de ver. Si vostè es pensa que impedint, que no es pot,
perquè li vull recordar, però bé, llavors en parlarem, si vostè es
pensa que dient a les empreses no us mogueu d’aquí que he
arreglat el tema de la deslocalització, està molt equivocada.

Miri, en aquest país regeix una Constitució la qual estableix
la llibertat d’empresa, aquest país està integrat dins la Unió
Europea, la qual estableix el principi del lliure trànsit de
persones i d’empreses i de mercaderies; vostè impedirà que les
empreses se’n vagin, vostè obligarà les empreses que treballin
aquí i que contractin aquí?

Miri, vostè m’ha parlat aquí d’empreses d’aquí que han
deixat de contractar; per què han deixat de contractar empreses
d’aquí? Doncs, perquè no s’adaptaven. I aquesta empresa que ha
deixat de contractar, dues empreses d’aquí, no ho produeix tot
aquí, totes les coses que es fan a mà les duen de fora i no les
duen de Xina, miri, les duen d’Índia o de Pakistan o del Marroc.
I hi ha qualque indústria d’aquí que té elements de producció a
països de l’est, ho duen aquí i ho acaben de muntar. El que sí
hem de fer és, precisament, seguir pel camí d’un disseny de
qualitat i de marca que ens permeti crear valor afegit aquí, que
ens permeti crear més llocs de feina, com fan aquestes empreses
aquí, amb un nivell de sou i amb un nivell de formació més
important.

Però jo li dic avui, que fa més de deu anys que aquest país
està enviant tot el que es tracta de fer a mà i de sobrecosts fora;
es va començar pel Marroc, se segueix ara pel Pakistan, per
Índia i també a Xina. I voler identificar Xina amb tota la
producció d’aquí és un error perquè es va a altres països. També
hem de deixar d’anar a l’Índia, també hem de deixar d’anar a
Pakistan? No, miri, l’opció que un té és competir, és a dir, som
o no som dins un món globalitzat, si hi som n’hem de ser
conscients; la competència avui no es mesura dins l’àrea
territorial de les Illes Balears ni es mesura dins l’àrea territorial
de l’Estat espanyol, ni tan sols dins l’àrea territorial d’Europa,
es mesura dins l’àrea del món. I les empreses avui han de
competir en el món i per tant hem de ser allà on puguem i hem
de lluitar per ser-hi en el mercat mundial. Perquè si no ens
treuran fora i si ens treuen fora llavors sí que tendrem la
indústria arruïnada.

I me sorprèn que digui el contrari, doncs com persones
ilAlustres, com és el president de la Confederació de Cambres de
Comerç d’Espanya, aquest senyor diu el que jo li acab de dir, no
es preocupi que ja li enviaré les declaracions on les ha fetes, i
defensa precisament la producció fora d’Espanya; aquest senyor
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havia estat ministre de Comerç i Turisme i es diu González
Navarro. N’ha sentit parlar, Sra. Diputada? Doncs, aquest
senyor defensa radicalment el contrari del que vostè diu. I si
vostè recull les declaracions de les màximes autoritats
econòmiques d’Espanya, se n’adonarà que diuen radicalment el
contrari del que vostè defensa.

Tal vegada tots estam equivocats i vostè té la raó, tal vegada,
però algo me da que no es así. És cert que la demanda, el preu
del petroli ve condicionat per moltes altres causes, però entre
aquestes la demanda que hi ha del mercat xinès; i com ho
impedirem? Escolti’m, tots els problemes que teníem amb les
fronteres d’entrada de teixit i de tèxtil era culpa dels xinesos o
era culpa de qui ho demanava; qui ho demanava, qui creava la
demanda d’aquest producte? Nosaltres, nosaltres, Sra. Diputada,
nosaltres. Per tant, si vostè vol aturar la demanda, la fàbrica a
Xina, no compri roba, perquè ens hauríem de mirar les etiquetes
de la roba que duim i les marques de les sabates que duim, per
exemple, perquè molt de parlar-ne però a veure qui les compra
o a veure qui no les compra.

Per tant, miri, la promoció s’ha de fer per a tots, als mercats
de prop i als de lluny, a Xina, a Japó i on faci falta, perquè així
és l’única manera que podem garantir que els nostres empresaris
tenen l’oportunitat de produir. I li insistesc, Xina és un gran
productor tèxtil i de sabata i de manufactura en general, i els
nostres productes no han de competir amb la producció xinesa
per ara, en tant que la producció xinesa és d’un nivell de disseny
baix, d’un nivell de qualitat que millora però que continua sent
baix i que, per tant, és fora del nostre àmbit de competència. I
l’àmbit de competència o si vol dir el nínxol del mercat de la
producció que nosaltres feim és reduït i per això l’hem d’anar
a cercar a tots aquests països. Nosaltres en aquest moment
treballam, i ara parlam només de Xina, per què?, doncs perquè
un 2%, que un 2% de 1.300 milions són molts milions
d’habitants o de consumidors, tenen un altíssim poder
adquisitiu, la resta arribam a uns 200 i busques de milions que
vendria a ser la classe mitjana d’Europa i ho tenim tot a un sol
país, i hi ha aquesta demanda.

Miri, jo agraesc que vostè s’hagi pres la molèstia de llegir la
informació que varen treure els mitjans de comunicació amb el
viatge de promoció que vàrem fer, però valdria la pena que ho
digués tot, també vàrem dir que hi havia una gran demanda de
productes de luxe; també vàrem dir que hi havia una gran
quantitat de centres comercials de luxe on hi havia molta
transacció i també vàrem dir que totes les marques
internacionals, totes les marques conegudes europees hi eren
representades. Per què no hi hem de ser nosaltres? Per por que
no ens copiïn? Què no copien als altres també?

I tots tenen la seva estratègia, miri, nosaltres una de les coses
que hem fet, des del primer moment que vàrem optar per fer
aquest tipus de promoció, i d’acord amb els empresaris, perquè
li diré que bona part d’aquests viatges que jo he fet, igual que
molts d’altres, els feim dins el Pla de la cambra i el Pla de la
cambra no ho fa el Govern, el Pla de la cambra ho fa la Cambra
de Comerç de Mallorca, Menorca i també d’acord amb la de,
perdó, la Cambra de Mallorca, Eivissa i Formentera i d’acord
amb la de Menorca, i en aquests viatges jo hi he assistit perquè
els empresaris també hi volien anar. I a tots aquests llocs, quan
vostè es troba amb una altra demanda el que ha de fer és poder
cobrir i poder complir i si no pot complir, el poc que pugui, però

el que no pot fer és dir: no hi vaig perquè tenc por que en
demanin més i mentrestant arruïnar l’empresa. Això no hi ha
cap empresari que ho faci, ni un. 

I és impossible, és a dir, miri, en aquesta part del món, quan
hi ha un mercat mundial a aquesta part del món no hi anirem
perquè ens poden copiar, ens dedicarem a anar a altres països
que ens copien igual, però no ho diuen, i lluny també hi van
aquests països que solen copiar. Perquè això és així, m’entén?

Per això, li dic, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

D’acord, acab. Per això ja li dic que, d’acord amb els
empresaris, amb els plans d’ajuda o amb les ordres d’ajuda del
Govern s’hi inclouen precisament colAlaboracions des del punt
de vista de l’assessorament tècnic, de l’assessorament jurídic i
a més subvencions per poder fer front a les despeses que puguin
dur la defensa de les marques i la defensa de la propietat
industrial. I per aquí hem d’anar. És molt polit dir que d’això no
s’ha de deixar treure res d’aquí, però la realitat s’imposa i la
realitat de vegades és molt dura i crec que un dels avantatges
dels empresaris d’aquestes illes és que hem sabut fer de la
debilitat força i dels desavantatges hem sabut treure
oportunitats.

I ja li dic, jo coincidesc amb el seu govern, o amb el Govern
de l’Estat en la idea de la promoció. Sí li he de dir que si parlam
de deslocalització no hi coincidesc, perquè l’exemple que ens
dóna no és el millor. Jo, ahir llegia una informació en què treien
setze empreses que havien deslocalitzat a tota Espanya i
d’aquestes setze n’hi havia quatre que no eren de Catalunya. La
resta, amb els dos darrers anys, les altres dotze eren de
Catalunya, d’allà on governen vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4907/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a resultats de les reunions mantingudes
amb representants de la Xina.

Per formular la pregunta RGE núm. 4907/05, relativa a
resultats de les reunions mantingudes amb representants de la
Xina, té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, la segunda pregunta
que le hago va relacionada con conocer si se mantuvieron
reuniones, que me imagino que sí, con representantes de la
República China, y qué resultados obtuvieron de esas reuniones.

Ya le he comentado al principio de mi intervención que
sabemos que se firmó un convenio de buenas intenciones con
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una región, pero queremos saber si, ya que hay digamos este
interés tan grande de llevar a cabo esta promoción y de
introducirnos en el mercado chino, pues si estos contactos con
los representantes de este país han supuesto poder llegar a unos
objetivos claros, firmes y saber qué se ha podido sacar de estas
reuniones que se hayan podido mantener.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, al llarg d’aquests viatges sí que
s’han tengut entrevistes amb representants de l’administració
xinesa, com també se n’han tengut amb altres institucions, com
per exemple la Cambra de Comerç, i llavors doncs amb alguns
empresaris.

Primer li he de dir que els convenis realment no tenen la
denominació de conveni, perquè vostè sap molt bé que les
relacions exteriors són competència exclusiva del Govern
central, el que firmam són protocols precisament d’amistat i de
colAlaboració o de declaracions d’intencions per colAlaborar
precisament amb la promoció del comerç i amb les relacions de
les regions o dels ajuntaments que es visiten, per fomentar
precisament i assessorar els empresaris.

Efectivament, el primer que es va firmar va ser amb, crec
que és el governador, la província de Hainan, que va ser, que se
va firmar; la pregunta que varen fer vostès era equivocada, me
deien que havíem firmat a Xina, i no és ver, es va firmar aquí,
al Consolat de la Mar a una visita que va fer el governador de
Hainan. El que passa és que aquesta província, l’interès, que,
per cert, li he de dir, un dels interessos importants que tenen
totes les administracions d’aquest país amb qui he parlat és
precisament en el tema turístic, especialment en el que es tracta,
ja no només es tracta, per dir-ho així, de viatge, de dur visitants
a Balears o a l’inrevés, sinó també amb la inversió o la gestió
d’establiments hotelers d’allà, dic això perquè Hainan tenia un
interès gros en aquest aspecte, enfront d’altres qüestions.

També vàrem tenir en el primer viatge una entrevista de
cortesia la primera vegada i informar de les nostres intencions
de promoció amb el director general de Comerç Exterior del
Departament d’Europa, es veu que aquestes direccions van per
àrees geogràfiques del Ministeri de Comerç xinès; i en aquella
ocasió, en aquell viatge que va ser el primer que férem, també
ens entrevistàrem amb la Cambra de Comerç de Pequín, per
intentar, és a dir que anàvem acompanyats en aquella ocasió de
la representació, del vicepresident de la Cambra de Comerç de
Mallorca, Eivissa i Formentera, també representava la Cambra
de Menorca, per intentar que hi hagués relació entre les dues
cambres de Comerç.

També hem tengut entrevistes, i això encara es troba
pendent de tancar, amb la representació de Xangai, amb la
municipalitat de Xangai, en aspectes que afecten tan amplis, de
comerç i d’indústria, que puguin assessorar els empresaris de les
Illes Balears relatiu a exportació; pensi que hi ha algunes

empreses ja que han obert botigues de la seva pròpia marca a
Xina, n’hi ha una que en té ara en aquest moment sis, dues a
Xangai, dues a Pequín, una a Hanshou, les altres, ara li parl de
memòria, no record exactament a quines ciutats són. Hi ha una
altra companyia que ja té també nou tendes, si no ho record
malament, a Xina. I per tant, és important que des de
l’administració xinesa es faciliti les possibilitats d’exportació i
les possibilitats d’instalAlació d’aquestes tendes al llarg d’aquest
país, i, de fet, n’hi ha una que les seves previsions és que amb
cinc anys tenguin fins a 25 botigues. A part d’això, després hi
ha moltes altres marques que fan contractes amb els grans
magatzems per instalAlar els seus forners allà.

A més, també, a cada viatge que s’ha fet, hem tengut
entrevistes amb els responsables de l’ICEX per facilitar la
utilització, per part de les empreses de les Illes Balears de les
oficines i de les instalAlacions que puguin ser a través de
l’ICEX. També a través de l’IVEX, que és l’Institut Valencià
d’Exportació, perquè puguin utilitzar aquests establiments. I a
un altre viatge vàrem ser a Hanshou, per mor que a l’abril del
2006 es promou o es farà una Expo, Expo Oci, és a dir, serà el
mateix que a Aichi a Japó, però dedicat específicament o
prioritàriament a l’oci. Dins aquesta àrea d’exposició hi ha un
apartat important on es farà promoció comercial i és on el
Govern té interès, independentment, de l’interès que puguin
tenir els sectors, els empresaris d’aquesta comunitat, del sector
de l’oci o de l’hostaleria de ser presents a aquesta exposició, el
que sí pretenem és que a l’àrea reservada com a àrea comercial
d’aquesta expo és que hi hagi possibilitats que hi hagi, i estam
amb tractes el govern de Hanshou, amb el govern municipal de
Hanshou, per poder aconseguir espais per a les nostres empreses
perquè un grup d’empreses que hi vulguin anar tenguin la
possibilitat de tenir tendes en aquesta àrea comercial, que és una
manera de potenciar la marca en aquell país, de donar-se a
conèixer i també de conèixer les possibilitats.

La nostra idea seria que el Govern es faria càrrec
d’aconseguir els espais i el personal que fes falta allà i les
empreses el que sí haurien de facilitar, doncs és, les que hi
estiguessin interessades, aportar els seus productes que els
interessi vendre. Perquè allà ja no és només exposició, sinó que
seria exposició i venda.

Després, en aquest darrer viatge es va firmar, ja amb
Hanshou i a, em perdonarà que la meva pronunciació xinesa
encara no sigui l’adequada, però bé, amb Hanshou i amb
Shenyang es varen firmar dos protocols de colAlaboració en
aquest sentit, Hanshou pel que li estic explicant, primordialment
per l’Expo Oci; a Shenyang té també un avantatge, són
poblacions que, si bé allà es diu que són de segona línia, són
totes que superen els cinc milions d’habitants i per tant amb una
expectativa important de compra, amb una demanda important
de productes de qualitat, que és el que nosaltres tenim. I fins i
tot possiblement, en el desembre, fruit d’aquestes negociacions,
puguin venir, que ja s’ha fet altres vegades, puguin venir
empresaris xinesos que tenen grans empreses de distribució, és
a dir, tenen cadenes de botigues de moda o d’altres sectors
perquè puguin, si els interessa, fer contractes amb els empresaris
de Balears.

També vàrem assistir al Fòrum d’Inversions Hispano-Xinès,
al qual també va assistir el ministre d’Indústria, ja ho veu, fins
i tot el ministre d’Indústria també va per la Xina, i el president,
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és terrible, supòs que deu ser terrible per a vostè, però què li
farem!

Jo és que no el vull avorrir, però en el darrer viatge que
vàrem fer, va ser quan se va promoure, per disgust de vostè, la
moda Adlib d’Eivissa, o la indústria manufacturera de les Illes
Balears, amb la terrible desfilada de moda, per a vostè, però per
als industrials d’aquí i d’allà va ser un èxit, hi varen assistir més
de 600 persones, allà ja es varen iniciar contactes amb els quals
botigues o comercials tenien interès en contactar amb
empresaris d’aquí per començar a treballar en això. Per cert, li
he de dir que l’èxit d’aquesta..., malauradament per a vostè,
l’èxit d’aquesta mostra va sorprendre fins i tot el consol
espanyol perquè va dir que era la primera comunitat que havia
organitzat una desfilada d’aquestes característiques i que havia
aconseguit la convocatòria de tantes persones.

Jo crec que a més, aquest camí que li dic de fer aquests tipus
d’actes de promoció no deu ser tan dolent, quan tan els
organismes de promoció catalans i valencians estan dient ja en
els seus superiors, o responsables, que s’ha de seguir per aquí.
De fet, vostè comprovarà o ja sap, que la PassarelAla Gaudí
desapareix per fer precisament el que feim nosaltres. És a dir,
enlloc de voler fer les promocions en el teu propi país per fer
venir els industrials de fora al teu país, te’n vas en el país allà on
vols vendre per fer la promoció allà i tenir per tant, més
possibilitats. 

Jo crec que aquesta és al final una mica per damunt les
relacions que hem tengut. Evidentment qualsevol tipus i aquí hi
ha persones que en saben més que jo de promoció, almanco han
estat més anys que jo dins el món de la promoció, saben que és
una activitat que ha de ser continua. És a dir, si demà féssim
aquestes actuacions que hem fet, no només a la Xina, a
Alemanya, a qualsevol país, hauríem tirat els diners perquè no
valdria per res. S’ha d’aconseguir una actuació continua, s’ha de
fer com és molt natural amb el màxim nivell de qualitat dels
nostres productes i significa també jugar a mig o llarg termini.
Jo estic satisfet dels resultats que poc a poc es van tenint. No
esper que de la nit al dia ens ho comprin tot i multipliquem per
100 la nostra producció. Esper almanco mantenir la tònica que
s’està mantenint ara, en la qual s’estan augmentat les
exportacions, que anam molt per damunt de la mitjana
espanyola respecte les exportacions a fora. En aquest moment
les exportacions, en aquest cas xineses cap a Balears,
augmenten molt, han augmentat molt més les exportacions de
Balears cap a Xina. Per tant, ens permet seguir sent competitius
i seguir competint.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente responderle, como era
una pregunta escrita quería saber la relación de los contactos
que se hubieran mantenido. Los ha explicado y listo. Ahora lo
que sí está claro Sr. Conseller es que le siente muy mal que uno
no opine como usted, está claro que tergiversa las palabras, al
final resulta que lo que digo yo es totalmente lo contrario, pero

bueno, está claro que es una táctica a la hora de hacer política y
eso está claro, es así. 

Por supuesto el hecho de no compartir con usted una serie de
objetivos o de ideas claras no significa, se lo he dicho desde el
principio, que entendamos que el mercado chino se tiene que
dejar al margen y que no se preocupe uno de ello. Insisto en esto
porque al final va a parecer que yo tengo algo totalmente
contrario con el mercado chino y eso no es verdad. Que quede
claro que una cosa es ir poco a poco, una cosa es intentar buscar
otros mercados y centrarnos en ello, a poder decir, com está
usted intentando insinuar que yo estoy totalmente en contra de
que se lleve a cabo una política de promoción en el mercado
chino.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri Sra. Diputada, a mi no
em sap ni mica de greu que vostè no estigui d’acord amb mi,
gens ni mica, al contrari i li diré que sobre aquest tema me ve
molt bé que no estigui d’acord amb mi. Jo si ho faig és perquè
els empresaris, n’he parlat amb ells i estan contents i d’acord.
Per tant, vostè en aquest moment va en contra dels interessos
dels empresaris de les Illes Balears. Per tant, a mi ja me va bé
aquest debat, comprèn? Li assegur Sra. Abascal que no estic
gens ni mica enfadat, gens ni mica, al contrari, n’estic content.

Jo no he tergiversat res d’allò que vostè ha dit. Vostè ha dit
que no li pareixia bé la política de promoció a Xina que
nosaltres fèiem, ho ha dit en el començament, en la primera
pregunta. Vostè ha dit que enlloc d’anar a Xina hem d’anar a
altres mercats. Miri, el problema quin és? Que vostè avui només
concentra les preguntes, me pareix molt bé, en aquest país. Però
escolti, el dia que vulgui podem fer una relació i podem parlar
de tots els actes de promocions que hem fet a altres llocs, l’hem
fet a Alemanya, ja li ho he dit. A Nova York, a Califòrnia, a
Itàlia, al Japó, a països de l’est. Estam fent actes de promoció
prop i lluny. Comprèn? El que jo no entenc és la seva
animadversió per anar a aquest país, això no ho entenc. Tampoc
entenc que vulguin dimonitzar un país que és, insistesc, un perill
econòmic, però també que representa una oportunitat, sinó
m’expliquin per què es firma un tractat amb aquest títol:
“Acuerdo de relación de asociación estratégica integral”. Això
ho ha firmat el seu Govern, un títol que si no té pompa i
cerimònia, em diguin què té. 

Realment, hem d’anar a Xina o no hem d’anar a Xina Sra.
Abascal? Aquesta és la pregunta i aquest és el tema. Hem de
competir o no hem de competir? Jo crec que hem de competir
i jo crec que hem d’estar a tot el món, hem d’estar a la Xina, al
Japó, a Alemanya, Europa de l’est, hem d’estar allà on un
empresari de les Illes Balears tengui l’oportunitat de dur el seu
producte, allà on faci falta. I la política que està fent el Govern
de les Illes Balears és precisament de promoció arreu del món.
No ens hem concentrat només en aquest país. Vostè sí que s’ha
concentrat només en aquest país perquè no m’ha fet ni una sola



ECONOMIA / Núm. 18 / 17 de novembre del 2005 227

 

pregunta, ni un sol tema de promoció a altres països, no avui, en
tota la legislatura, sí que és veritat, en tota la legislatura. No,
escolti, estic content, no hi ha cap problema, podem debatre el
que vulgui, però no me digui que jo m’enfad si no pensa com jo.
Ja li he dit, el que vostè expressa avui aquí no és que sigui
contradictori a la política del Govern de les Illes Balears, és que
contradiu el que fa el seu President. 

Com comprendrà, jo estic absolutament tranquil i com que
és un tema que tal vegada és vostè que té la raó, però jo pens
que no. Jo estic absolutament tranquil en aquest tipus de
promoció i sobre aquesta política que hem adoptat i que veig
que està confirmada per altres administracions que no són del
mateix color polític, pens que al final si tots anam pel mateix
camí és la millor solució o la menys dolenta, comprèn? Jo per
això comparesc molt tranquil aquí i li puc donar per escrit, per
cert, aprofit i li deman disculpes pel retard en aquestes
contestacions i procuraré que això no torni passar. Però això no
canvia el que li he dit, cregui’m de veritat, a mi no me preocupa
que vostè me pregunti sobre això. No me preocupa debatre amb
vostè o amb qui sigui la necessitat de fer promoció per part de
la indústria, o dels sectors econòmics de les Illes Balears. I
evidentment no me preocupa discutir sobre un punt o un país
concret de promoció.

El tema és que, jo ho comprenc, dóna molt de si, sobretot
des del punt de vista demagògic, d’amenaçar que anam a aquest
lloc ens copiaran i no podrem competir i sobre si perdrem o no
perdrem llocs. Miri, això està molt bé per a xerrada de cafè,
però quan estam parlant del futur de l’economia d’aquest país,
voler negar la competència, la necessitat de competir i la
necessitat d’estar a tots els llocs, és posar en perill de veritat el
futur econòmic d’aquesta comunitat, quan dic el futur econòmic
em referesc als sectors del comerç i de la indústria, com és molt
natural, els altres no són de la meva competència i jo ara no
entraré a jutjar això. Però crec absolutament necessari estar-hi,
crec absolutament necessari estar al Japó, que en aquest moment
també estam augmentat exportacions. Crec que si hi ha un altre
país, un altre lloc allà on hi pot haver demanda, no anam a Perú
per exemple, per què? Perquè consideram que allà no hi ha un
sector de mercat que pugui ser interessant per als nostres
empresaris. Jo què sé, no anam a Belize pels mateixos motius.
Però per tot allà on hi pugui haver un sector interessant per als
nostres empresaris hi hem de ser, amb tots els riscs que això
comporta. Escolti, ser empresari significa ser valent i significa
saber prendre decisions i significa saber tirar endavant
l’empresa. Per això hem de poder competir i fort i no és fàcil, o
creu que és fàcil competir a Nova York? Creu que és fàcil anar-
se’n a Alemanya? Hi ha molta gent, els mateixos productors que
vostè critica, els mateixos productors xinesos també estan a
Alemanya i també assisteixen a les fires, no com a compradors,
com a expositors. 

Nosaltres estam competint amb les indústries xineses des del
primer dia que les indústries xineses surten del seu país. O no
n’és conscient d’això? Nosaltres a qualsevol lloc del món,
competim amb les empreses de tot el món. I l’única manera de
poder seguir competint és seguir el camí que han emprès les
empreses d’aquesta terra. Les empreses no només són els
empresaris, són els empresaris i els treballadors. I vostè sap que
hi ha informes fets pels sindicats que estan dient això. Escolti,
no volem que es tanquin les empreses aquí, volem que hi hagi
feina, però resulta que a través d’aquest camí s’estan generant

llocs de feina amb un nivell molt més alt, insistesc, de sou i de
formació. Digui’m una cosa, vostè que coneix els sectors de la
moda i de la sabata, quina demanda de llocs de feina hi ha de
joves de menys de 25 anys? Això també ho hem de tenir en
compte.

Per tant, jo crec que a la vista d’allò que està sortint i a la
vista de com estan les coses estam duent la política més
adequada, no l’única, evidentment, hi ha altres conceptes, hi ha
altres prioritats, altres sensibilitat, o altres opcions, però estam
duent la política crec que més adequada per marcar el futur de
la nostra indústria a les Illes Balears. I li vull acabar dient que
normalment aquesta política el Govern té per costum pactar-la
amb els sectors empresarials. És a dir, no estam actuant de
caprici, ni perquè ens creguem més llestos que els altres. Feim
allò que pactam amb els sectors i dóna la casualitat de què en
algunes coses hem anat per davant d’altres comunitats amb un
nivell industrial més important que el nostre i moltes altres estan
seguint el camí que segueixen altres àrees nacionals i
internacionals que també busquen la pervivència del seu sector.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 4908/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acompanyants als viatges a la Xina.

I.5) Pregunta RGE núm. 4909/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a objectius dels acompanyants als
viatges a Xina.

Passam a la pregunta RGE núm. 4908, relativa a
acompanyants dels viatges de la Xina. Té la paraula la Sra.
Abascal. La Sra. Diputada agrupa la pregunta núm. 4908 i 4909.
Té la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted en sus viajes, es
lógico y natural que vaya acompañado de una serie de personas
que deben representar a la conselleria y a los objetivos que se
supone que usted tiene marcados en ese viaje. Nos gustaría
conocer qué personas, si no las tiene le solicitamos la relación,
acompañaron al conseller en sus viajes a China, porque entiendo
que son varios viajes los que usted ha realizado y no cree que
siempre sean los mismos, aunque muchos deben coincidir. Si no
quiere contestar de esta manera y se compromete a mandar la
relación de las personas, con esto de momento estaríamos
satisfechos.

A lo que sí pienso que puede responder perfectamente era
¿qué objetivos tenían las personas que le han acompañado
durante sus viajes a China?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Miri, ja li puc dir quasi sempre a totes
les visites que feim a l’exterior són les mateixes persones, no
només a Xina. Però en el cas concret, com que vostè només me
demana Xina jo li ho diré. A tots els viatges, excepte un, que ha
estat el de la promoció que vàrem fer a l’octubre de la
presentació dels productes Balears que vàrem fer a Xangai,
excepte en aquest, a tots els viatges, a més del conseller, hi
anaven dues persones, el cap de gabinet de la conselleria i el
director general de Promoció Industrial, ningú més. O sigui,
érem 3 persones les que viatjàvem a Xina, a Alemanya, a Itàlia
o a qualsevol altre lloc normalment hi viatjam aquestes 3
persones. Per tant, no sé si és molt o poc, però comparat amb el
que sol veure jo quan surt, és bastant poc.

En els actes que hem fet de promoció, a Estats Units,
Alemanya i a Xangai (Xina) en aquest cas concret, hem fet
aquests 3 enguany, a més d’aquestes 3 persones a Estats Units
i Xangai va venir el secretari general tècnic de la conselleria i
crec que ningú més quant a càrrecs de la conselleria. Després sí
que va venir més gent i que era tot el personal i treballadors que
feien falta per dur endavant, organitzar, preparar i fer la
desfilada, la passarelAla de moda o l’acte de promoció en concret
que es fes. Per exemple a Xangai els models i les models eren
xinesos, però després qui preparava i qui organitzava la
passarelAla, els responsables de la coordinació artística, els
responsables d’organitzar i fer tota la coordinació de la desfilada
quant a seleccionar el vestuari perquè fos una desfilada
coherent, tenguem en compte que allà hi havien aportat vestits
totes les empreses que havien estat convidades, totes les que
havien considerat oportú, eren dissenyadors d’aquí,
concretament el responsable era en Tolo Crespí. I a part d’això,
d’alguns tècnics especialitzats en això, hi havia el departament
de moda i treballadors d’empreses que havien contractat per
poder dur endavant aquesta esdeveniments.

Ja li dic, això és comú allà on anam. Per exemple a
Alemanya ho vàrem fer igual, a Estats Units també i a Xangai
igual. La costum que tenim és aquesta. I quan no hi ha actes
d’aquests tipus viatjam només el director general de Promoció
Industrial, el meu cap de gabinet i jo. De tota manera si li
interessa tenir la relació detallada, noms i llinatges dels
treballadors i les empreses que han estat treballant, jo no tenc
cap inconvenient en enviar-la. No hi ha cap problema en això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sí me interesaría tener la relación
por favor. Los objetivos que hayan podido obtener estas
personas no me lo ha respondido, si me lo puedo contestar ahora
mejor. Lo que sí queríamos es conocer sobretodo,
independientemente de personas que hayan podido acompañarle
de la conselleria, me imagino que como usted también ha dicho,
también han ido sectores empresariales, personas del ámbito a
estos viajes. Nos gustaría tener la relación, no tanto de las
personas, pero sí de los sectores empresariales que le han
acompañado para conocer desde nuestra situación, conocer más

qué objetivos pudieran tener estas personas que le han
acompañado en estos viajes.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Sra. Abascal, jo entenia..., sí que és veritat que no he parlat
dels objectius ara li ho explic, però jo entenia que quan me
preguntava quines persones, eren persones relacionades amb la
conselleria, o dependents de la conselleria per això li he parlat
d’aquesta gent. Respecte aquestes persones que li he dit que
depenen de la conselleria, o que tenen relació amb la
conselleria, que estan contractades per la conselleria, és evident
que els seus objectius eren complir amb les instruccions i el
contracte que tenien amb la conselleria, és evident, per això no
li comentava quin objectiu té el director general de Promoció
Industrial, quin és l’objectiu del cap de gabinet quan viatja amb
el conseller per un tema de promoció. Complir els objectius que
marca la conselleria des del punt de vista promocional. Això
crec que és evident i no té més volta de fulla.

Sí que és ver que en aquests viatges a Xina n’hi ha hagut, ho
hauria de mirar, crec que són 2 o 3, no estic segur, que s’han fet
en missions comercials. Aquestes missions comercials
s’incloïen dins el Pla de la Cambra, el pla que elabora la
Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera, també
amb colAlaboració amb la Cambra de Menorca i que és aprovat
per ells, la passen a la conselleria i la conselleria no només li
dóna suport sinó que després atorga l’ajuda corresponent que sol
oscilAlar entre el 50 i 60% de l’import del Pla de la Cambra. I
això funciona de la següent manera, vull dir que la cambra es
reuneix amb el sector, els sectors proposen els actes de
promoció que volen fer i cada empresari s’apunta o s’inclou en
els actes concretes que després van definint. Com ara per
exemple, jo no hi he pogut assistir, però sí que hi ha assistit el
director general de Promoció Industrial aquesta setmana passada
hi havia una missió comercial organitzada per la Cambra de
Comerç, finançada entre la Cambra de Comerç i la conselleria,
en la qual hi han anat un grup d’empresaris del calçat, jo no hi
pogut assistir, crec que ja hi he anat prou vegades i doncs hi ha
anat el director general.

La relació d’empresaris són les empreses, ja li dic per
endavant que li passaré la relació d’empreses, això és evident,
però són els que inicialment han volgut incorporar-se a aquest
tipus de missions comercials. I qui promou això, d’acord amb
la conselleria o la colAlaboració de la conselleria, és la Cambra
de Comerç i els empresaris. 

Habitualment en els viatges que organitza exclusivament la
conselleria, o els viatges oficials del conseller no duc cap
empresari, ni duc cap particular. Així com vostè comprendrà
s’eviten comentaris o problemes. Però en les visites de missions
comercials són els empresaris que hi van i és el conseller que els
dóna suport en aquesta visita i després també s’aprofita per
parlar amb les autoritats i d’alguna manera donar a conèixer a
les autoritats l’existència d’aquesta promoció a la seva ciutat.
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Aquesta és l’estratègia que solem dur. De tota manera li
passaré els llistats dels empleats i després també els llistats dels
actes de promoció de la cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 4910/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a beneficis obtinguts del contracte als
viatges a Xina.

Passam a la pregunta amb RGE núm. 4910/05, relativa a
beneficis directes obtinguts pels acompanyants del viatge a la
Xina. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted ha hablado aquí
de la importancia del mercado chino, de que nosotros no
queremos en absoluto que se vaya a China a abrir mercado, de
que nos parece ridícula la promoción en China y todo lo demás.
Pero lo que sí..., usted ha hablado muchísimo, ha utilizado
muchas palabras en todo su turno de respuestas, pero lo que
nosotros sí queremos saber y conocer son datos concretos. Es
decir, qué beneficios directos han obtenido los empresarios que
en estas visitas comerciales que se han llevado a cabo se han
concretado en contractos, en pedidos, una serie de temas que
nos interesa conocer porque es realmente así como se puede
palpar que efectivamente estos viajes, esta promoción y esta
introducción en el mercado chino pues de los resultados que se
supone que se esperan que es un aumento de la demanda, un
aumento de la producción y por tanto, un aumento de beneficio
para no sólo lo que son la empresas, sino en general para lo que
es la economía de nuestras islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri Sra. Diputada, fa un
moment jo li he dit..., vostè ara m’imputa que jo li he dit que
vostès no li donen importància, no, jo l’únic que faig és reflectir
el que vostès diuen. I com que el que deim queda escrit, ja
veurem si vostè ha dit si és veritat o no és veritat que no tenen
i que no coincideixen en la política que fa el Govern de
promoció a la Xina.

Però passem a quins beneficis directes han obtingut els
empresaris. Miri els beneficis que ha obtingut cada empresari no
ho sé, perquè el benefici directe que ha obtingut cada empresari
nosaltres no els ho demanam, nosaltres no feim un examen de
si ha venut més o menys, això supòs que ho entén. Li he dit
també que jo no me volia atribuir les dades que ara estaven
sortint sobre l’exportació, no les me vull atribuir perquè a mi me
pareix, hi ha hagut algun predecessor meu, o algun altre
membre d’anteriors governs que sí feia això i és actuar una mica

amb prepotència. Jo no som el responsable de què en aquest
darrer trimestre hagin augmentat les exportacions de sabata un
14%. Li ho podria dir, quins són els beneficis directes? 14%,
però a mi m’agrada ser bastant més humil perquè jo crec que
qui realment ha fet aquest esforç és l’empresa i que nosaltres i
quan dic nosaltres és l’administració, vull incloure la de l’Estat,
tots hi treballam en aquests actes de promoció, per cert en els
actes de colAlaboració sempre hi ha colAlaborat l’ICEX (Institut
de Comerç Exterior d’Espanya), hi han colAlaborat i d’una
manera fantàstica. I aquí vull que quedi constància de
l’agraïment per part del Govern de les Illes Balears, tan a les
oficines de l’ICEX, com en el Consolat d’Espanya a Xangai, per
la seva colAlaboració i el seu esforç perquè les coses funcionin,
com li he dit això és feina si vol de tots i és esforç de tots. 

Els resultats que tenim ara, si parlam estadísticament, no són
dolents. Els resultats estadístics, com quan estam parlant de la
relació..., me pareix una mica pompós parlar de balança
comercial, la relació entre Balears i Xina respecte les
exportacions o el resultat d’aquests intercanvis comercials no és
dolent. Miri, fa uns dies jo explicava en el ple del Parlament que
la baixada que teníem de balança respecte la Xina a Balears era
d’un 34%, si no record malament, mentre que la mitjana
espanyola era d’un 36%, anam per davall. Quan estàvem parlant
d’exportació, parlàvem que Espanya havia baixat l’exportació
del nostre sector manufacturer quasi un 8% i nosaltres l’estàvem
augmentant. Li acab de dir que en aquest moment les
exportacions, entre elles a Xina i d’una manera molt important,
s’han estat incrementat. Parl de memòria, però les importacions
xineses cap a Balears havien augmentat un 149% i en canvi les
exportacions de Balears cap aquest país havien augmentat un
214%. És a dir, jo crec que si li va bé podem dir això. Jo
preferiria ser bastant més humil. 

M’agradaria dir-li que els resultats d’aquesta promoció s’han
de veure al llarg del temps i no s’han de buscar, no s’han
d’analitzar una dada d’enguany, sinó amb el temps. Hem
començat fa un any i mig i dins un parell d’anys val la pena
passar comptes, si hi ha valgut la pena o no, si mitjançant
aquesta promoció hem aconseguit aturar la tendència de baixada
que està sofrint tot Europa i conservam les indústries o no, o
fins i tot si hem aconseguit augmentar i si val la pena seguir. En
poc temps és arriscat parlar-li d’aquestes coses i duria a
situacions o postures com la que li acab de dir. Ara tenim uns
resultats magnífics i per tant, podem dir que són aquestes i
ningú ens ho podrà discutir.

Però sincerament crec Sra. Abascal que el més desitjable
seria parlar d’una altra manera, examinem a mig termini a veure
quins són els resultats. Jo tenc la sensació perquè no només són
aquestes xifres les bones, sinó que quan en els actes que s’ha
fet, en els actes de promoció que es varen fer en el seu moment,
el darrer acte que s’ha fet ha estat coincidit amb l’estada del
tennista Rafel Nadal a Xangai i es va despertar dins els mitjans
de comunicació una expectació importantíssima. És a dir, ha
tingut una projecció dins els medis d’informació xinesos
importants i això és bo, això està assegurant una marca o està
ajudant a crear una marca per a les nostres empreses. I al final
l’objectiu és aquest i el benefici més bo que pot tenir el Govern
és que consolidem una marca que quan parlin de les nostres
indústries parlin de qualitat, i parlin de disseny, i parlin
d’empreses competitives i que siguin respectades allà amb
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aquests conceptes, perquè això segur que és el que garantirà al
final que les nostres empreses puguin competir allà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, bueno, quiero comentar que retiraré la última pregunta
porque eran objetivos cuantificables; por lo tanto si el conseller
ahora mismo, digamos, los resultados que dice que hay que
verlos más adelante, pues ya lo haremos un poco más adelante.

Quiero comentarle dos cosas un poco para finalizar, Sr.
Conseller. Lo que sí llama la atención es el hecho de que abrir
el mercado chino sí que ha permitido a empresas de aquí
instalarse ahí, y la que ha sido más nombrada y llamativa es la
discoteca Space, que ha decidido abrir una sucursal en China.
Es curioso que nos suceda esto con el..., es un tema aparte, pero
con la llamada del turismo, es decir, se supone que intentamos
traer un turismo que también es muy potencial, el chino, pero
resulta que nosotros decidimos irnos a China porque nos damos
cuenta de que hay mercado ahí, también es muy potencial, y
además con un producto que sí que es muy conocido a nivel
internacional, eso desde luego, ahí no podemos en absoluto estar
en desacuerdo con este tema.

Y, bueno, quiero decirle que insisto, que nosotros -reitero-
no es que estemos en contra de que se lleve a cabo una
promoción industrial en China. Sí que llama la atención, y hay
que ser realistas, que se ha concentrado bastante la promoción
industrial en China. Nosotros también seremos pacientes y
esperaremos ver esos resultados, porque lo que sí está claro es
que el presupuesto en promoción es muy limitado y que hay que
buscar la optimización de los recursos, y entendemos que si
estos resultados no se ven claramente en un mercado que sigo
diciendo que tiene un riesgo, sobre todo por lo que nos puede
repercutir en el tema de la producción, de la producción, no de
la venta, nosotros entendemos que es un peligro que, al acercar
un producto ahí, fácilmente ellos puedan incorporarlo en su
producción, producirlo directamente y olvidarse de lo que pueda
ser comprarlo a nuestras empresas.

Y le diré también, ya como anécdota, que el hecho de que
Rafael Nadal se ofrezca, me imagino, gratuitamente, tal y como
ha salido en los medios de comunicación, llama la atención,
porque normalmente estas personas, estos deportistas tienen
unos derechos de imagen, tienen empresas detrás que suelen ser
las que controlan estos derechos de imagen. Yo quiero creer y
tener confianza en que efectivamente esta promoción y estos
actos promocionales los hace de manera gratuita. Yo no sé si
debe haber algo, digamos, de acuerdo con respecto a esa
empresa que debe gestionar sus derechos de imagen, no lo sé,
esto ya si acaso será una pregunta que le haremos más adelante,
pero sí debo decirle que es una lástima que se tuviera que retirar
y no sé si fue usted un poco gafe, y el hecho es que
compartieran acto promocional y a los dos días se tuviera que
marchar o se tuviera que retirar de la competición porque no se
encontraba en plenas condiciones físicas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Jo, Sr. President, abans de res vull començar fent una
declaració solemne: jo no vagi tenir res a veure amb la lesió del
Sr. Nadal.

(Rialles)

Puc assegurar-li, Sra. Diputada, que no hi vaig tenir res a
veure.

Bé, bromes a part, si em permet, l’acord que tenim amb en
Rafel Nadal és verbal, és a dir, no hi ha contracte escrit, i, miri,
jo vaig dir, quan m’ho preguntaren, vaig dir, home, que segons
el que demanàs perquè és impagable la feina que fa o la
colAlaboració que fa aquest alAlot amb la comunitat, és
impagable perquè basta que anunciï la seva presència i jo li puc
assegurar que no havíem tengut tants de mitjans de comunicació
com quan va venir en Rafel Nadal. Per tant crec que és bo i crec
que és impagable, i si ens demanassin alguna quantitat crec que
no hauríem de plànyer -si estam parlant sempre de situacions
raonables, veritat?- no ho hauríem de plànyer quan els altres ho
fan, veritat? Li puc dir també que en aquest moment el Govern
està treballant supòs que en un acord més ampli i per tant ja
veurem com està, però avui l’únic que hi ha és un acord verbal
de la conselleria, del conseller amb aquest..., bé, jo dic alAlot i
hem de dir amb aquest senyor, veritat, per qüestions de cortesia
i de respecte, i estic molt content i molt agraït. Molt content
perquè crec que quan donam a conèixer Balears de la mà d’una
persona de prestigi com és ell a nivell mundial ens ajuda molt;
i agraït perquè crec que no són tots els que, maldament els
paguis, estiguin disposats a fer aquesta acció. I li he de dir que
a Xangai vaig quedar encara doblement agraït, perquè hi havia
una gentada, va estar un munt de temps; així com les grans
estrelles apareixen, es fan la foto i se’n van, no és el cas de
Rafel Nadal, no és el seu cas, va atendre tothom, va estar amb
tothom, vull dir que crec que és una acció per part d’aquest jove
digna d’agraïment.

Bé, m’ha fet referència, em comentava que la discoteca
Space s’instalAlava, però no tanca la d’Eivissa. És això. No. No,
no, no, és que és important, això que li coment, no ho dic ara per
enredar, no, perquè, clar, un dels temes que jo crec que hem de
tenir clars és que frente a deslocalización, multilocalización.
Oiga, no está mal que una empresa d’aquí obri una sucursal allà
o obri un establiment, per exemple en aquest cas una discoteca.
És que el tema turístic, i ara estic entrant en un tema que no és
de la meva competència i potser no n’hauria de parlar, però el
tema turístic és interessant no només pel..., no sé si es diu
transvasament, però bé, l’intercanvi de fluxos de passatgers o de
turistes de Xina cap a Balears i de Balears cap a Xina, és que
fins i tot jo li assegur que les administracions estan interessades
precisament en el fet que hi hagi inversió allà, és a dir que hi
hagi o bé que hi ha uns hotelers que ja estan fent projectes per
construir un hotel a Xina, a Xangai en concret, sinó també de
gestió, d’instalAlacions hoteleres o turístiques que estan allà i
que tenen interès que empreses de Balears gestionin aquestes
instalAlacions.
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Em puc equivocar però, miri, a Hanshou, que és aquesta
ciutat on volíem nosaltres anar, que hi fan l’Expo Oci, s’està
parlant d’uns 30 milions de turistes anuals; és una ciutat que té
devers 6 milions d’habitants i tenen, segons ens varen dir, uns
30 milions de visitants anuals. Val la pena, veritat? I s’està dient
que el turisme interior de Xina mou uns 900 milions de
persones. Quan parlam d’aquest país parlam d’unes dimensions
que, en fi, que ens desborden a tots, no a Balears, a tota
Espanya, i per tant jo crec que és molt important, això, i crec
que és necessari... Li anava a dir “necessari ser allí”. Dic això
perquè ho llig, i m’alegra sentir que diu “no estam en contra”.
Bé, ja em va bé. No, perdoni, no era aquest el to amb què
començava o almenys jo no ho he entès així. 

I diu: “És que vostès s’han concentrat en la promoció a
Xina”. No, Sra. Abascal, no, miri, a Xina hem fet...; em
disculparà, jo he apuntat “s’ha concentrat la promoció industrial
a Xina”. Li continuu dient que no, no perquè, miri, a Estats
Units hem fet dos actes promocionals com els que hem fet a
Xina, dos, i el dia 7 de desembre hi ha un acte de menor entitat,
en el cas concret per al formatge de Menorca perquè allà ha
tengut un èxit important i estan augmentant les vendes, específic
per a aquest sector, el sector del formatge de Menorca. Per tant
durem quatre accions importants a Estats Units. A Xina una,
dues comptant la d’en Rafel Nadal. A Alemanya també n’hem
fet. El problema quin és? Que pel que es veu, supòs que per la
identitat del país, sona més, ha sonat més en els mitjans i en
boca de tots la paraula Xina que els altres països, potser perquè
ja estam acostumats a anar-hi. Jo això no li ho discutesc, però si
miren veuran que s’han fet actes promocionals pertot; a Japó
també n’hem fet, i no obstant això... Miri, serà el que sigui, però
el fet és que la promoció s’ha fet; he fet més de cinc viatges a
Alemanya, pot estar-ne segura; he fet més de cinc viatges a
Itàlia amb actes de promoció. Per tant...; és que qualsevol país
d’aquests té molta més intensitat que Xina; el problema és que
jo no sé per què concentren les preguntes en Xina. 

Ja li dic que a mi m’encanta parlar d’aquestes coses i podem
parlar tot el temps que vulgui d’aquestes coses, però no hem
prioritzat per damunt de tots els països Xina. Sí és que ver...,
perquè, miri, li diré que el primer acte de promoció a Xina es va
realitzar l’any 98 o 99, essent jo conseller d’Agricultura,
Comerç i Indústria -i res més-; després no es va fer gaire cosa
i ara hi hem tornat, i ara sí que és ver que s’hi ha insistit, però
no més que a altres països que també consideram tan importants
com pugui ser Xina, com és Estats Units o països... I ja li dic
que l’any que ve hi tornarem; la nostra idea es lligar Xina i
Japó, fer un mateix acte, i també en farem a països de l’est, i
també tornarem a Estats Units, clar. Hem d’insistir, i esperam
que tengui més beneficis per als nostres industrials.

Jo li insistesc, miri, per al dia que facem la promoció prop
d’aquí i no anem tan lluny, allà, no evitarà que altres països que
vulguin copiar ens copiïn, no ho evitarem perquè avui en dia la
gent va per tot, els industrials van per tot, i és igual posar o tenir
botigues; hi ha empreses que tenen botigues a Nova York -
nostres-, que tenen botigues a Varsòvia, que en tenen a París...
Vostè creu que si hi ha qualque cosa que pugui interessar a
qualque copiador no la copiarà?, clar que sí, i en això coincidim,
veritat? Idò quina por tenim a anar allà? I si ens volen..., no els
facilita res perquè aquests senyors o aquestes persones estant tot
el dia donant voltes pel món, i estan molt més al dia de les
tendències i del que els interessa que vostè i jo, comprèn? Per

tant a mi, ja li dic, si les empreses d’aquesta comunitat tenen i
mantenen el nivell de qualitat que tenen i de disseny no em fa
por competir amb ningú, ni xinès, ni japonès ni del Pol Nord, no
em fa por competir amb ningú. Si que em preocuparà el dia que
baixen de qualitat, o el dia que baixem de disseny, o el dia que
baixem d’innovació; aquell dia estam en perill, però mentre
mantenguem això, mentre mantenguem aquestes
característiques podem competir amb tothom, i cregui’s que
avui en dia per evitar copiar l’única solució és no fer, i aquesta
no és una solució bona per a nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4911/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a beneficis obtinguts del contacte als
viatges a Xina.

La diputada ha retirat la pregunta RGE núm. 4911. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 4753/05, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per
palAliar els danys de les gelades dels mesos de gener, febrer
i març.

I, pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, que era relatiu
a la proposició no de llei RGE núm. 4753/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per palAliar els danys
de les gelades dels mesos de gener, febrer i març, el Grup
Parlamentari Socialista, amb data 15 de novembre del 2005,
amb RGE núm. 8418 solAlicita la retirada de l’esmentada
proposició no de llei.

Per tant, una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi
més assumptes a tractar, volem agrair la presència del conseller
i s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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