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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui, en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bon dia, president. Isabel Llinás substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Esperança Marí.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francesca Lladó.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7690/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures respecte a la creació d'empreses i la millora de la
productivitat front la crisi econòmica.

Si ho troben bé els diferents portaveus i grups alterarem
l’ordre del dia en el sentit que deixarem com a segon punt
l’elecció de la vicepresidenta de la comissió i començarem amb
el segon punt que és la proposició no de llei presentada pel Grup
Popular. 

Té la paraula el portaveu del Grup Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Aquesta proposició no de llei el que pretén és,
de qualque manera, en termes parlamentaris instar el Govern i
en termes jo diria que polítics suggerir, com correspon a una
oposició i en aquest cas a qualsevol responsable, actuacions que
puguin permetre millorar la minimització dels efectes causats
per la situació de la crisi econòmica i sobretot contribuir de
qualque manera a activar millores que han de beneficiar en
principi als empresaris o als emprenedors, que són aquells que
realment creen activitat econòmica, i en conseqüència al factor
treball i també contribuir, per tant, no només a superar aquesta
situació de crisi sinó també a preveure a mig i llarg termini una
orientació de l’activitat empresarial i del futur de l’economia
productiva en termes millors a aquells que hi ha en aquest
moment.

És obvi que la regulació de les activitats econòmiques s’han
produït al llarg del temps i especialment durant els darrers deu
anys on no hi ha hagut crisis significatives en una situació de
creixement de la majoria dels sectors amb alguna excepció, etc.
La sobrevinguda crisi actual el que fa és donar una oportunitat
per reflexionar i per tant millorar aquells elements que
incideixen -ja diré en quins aspectes volem fer-ho a través

d’aquesta proposició no de llei- sobre la productivitat i, per tant,
de manera directa sobre la formació, sobre l’estoc de la
tecnologia i sobre les infraestructures i els serveis públics, tres
factors aquests que -com tots vostès saben- tenen una influència
determinant a l’hora de tenir una productivitat i per tant una
activitat empresarial adequada a la combinació d’aquests tres
factors, perquè no sempre la seva presència és suficient per
millorar l’economia, donar més oportunitat de noves empreses
i canalitzar les oportunitats de negoci als emprenedors i també,
de qualque manera, aconseguir una reducció, si és possible, que
segur que sí que ho és, dels costos tant d’obertura com de
tancament com un reconeixement social de l’activitat
d’empresari així com afavorir els sistemes educatius dirigits a
creació d’empresa i a eliminar traves burocràtiques.

Aquesta seria una mica la introducció o fins i tot el resum,
no m’atreviria a dir que executiu, però sí un resum d’allò que
pretenem amb aquesta proposició no de llei.

Ara ja entraré a cada una de les propostes que conté. La
primera pretén que el Govern cerqui i incentivi, estimuli
polítiques encaminades a augmentar la productivitat. Havíem
posat aquí, mitjançant tot un seguit de canvis reguladors i
liberalitzadors -que és una afirmació genèrica precisament
perquè no volem condicionar quina és l’acció de govern, sinó
simplement suggerir que una combinació més adequada dels
factors del que se sol anomenar capital humà, físic i públic-
permetin millorar el rendiment, en definitiva la productivitat
que hi ha en aquest moment una mica estancada a les Illes
Balears, però també a Espanya, també a Europa i arreu del món
econòmic.

Podríem posar exemples segurament pràctics i referits a les
Illes que sí que ens mostrarien el perquè d’aquesta necessària
revisió de la formació, l’estoc de tecnologia i les
infraestructures i els serveis públics, però només em referiré a
les manifestacions no només d’alguns empresaris, per exemple
els hotelers de la Platja de Palma que a l’hora de trobar capital
privat per contribuir a aquest bon projecte que es pretén dur a
terme de rehabilitació d’aquella zona, troben dificultats a causa
d’estructures legislatives una mica massa obsoletes a l’hora que
aquest capital privat hi pugui participar, tant en el món
urbanístic, a la legislació urbanística, en aquest cas urbanística
de Palma, com a la legislació turística, en aquest cas la
legislació turística de la nostra comunitat.

Al segon punt pretenem o instam el Govern que dugui a
terme polítiques destinades a facilitar i fomentar la creació
d’empresa. Dit així en genèric pot semblar que açò ja es fa i que
es fa bé, etc., el que pretenem és expressar que aquestes noves
empreses han de tenir, des del nostre punt de vista, dues mires:
una, que necessàriament s’han d’estimular aquelles que tindran
al futur més possibilitats productives, òbviament les
d’exportació, òbviament aquelles no tan relacionades amb la
construcció i l’activitat complementàries d’aquesta activitat o
d’aquest sector, i òbviament amb aquelles activitats turístiques
que puguin respondre d’una manera i capacitat d’adequar-se
amb el temps -però amb el temps anual, diria jo- a la demanda
dels sectors turístics, així com als models d’oferta que es creïn
a les Illes Balears relacionats amb el seus patrimonis. És obvi
que el canvi de tecnologies i de mercats és constant i, per tant,
l’ajuda que proposam per a empreses hauria d’anar dirigida,
precisament,  justificada i motivada, a aquells sectors productius
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que sí tenen capacitat d’adequar-se i d’adaptar-se a aquests
canvis en tecnologies i en mercats.

El tercer punt proposa una millora de l’entorn competitiu, és
a dir, disminuir els costos i millorar els productes en qualsevol
procés de creació de béns o de creació de serveis permet aquesta
millora del que és un entorn competitiu. És obvi que açò no
sempre es pot fer amb els recursos i amb les reserves o la
capitalització de les pròpies empreses i, per tant, seria -crec-
molt interessant, sempre haurà de ser una manifestació
voluntària dels empresaris o dels colAlectius d’empresaris
respecte de participar en aquest procés subvencionat, però
nosaltres creim que el Govern sí que hauria de cercar, a partir
del coneixement d’aquestes iniciatives de millorar els processos
productius, establir recursos per finançar aquestes activitats
orientades a reduir els costos i a millorar els productes al mercat
dins els segments aquests que són segments de futur, repetesc,
aquells que tindran béns i serveis exportables, aquells altres no
relacionats amb l’activitat constructiva, sinó amb altres serveis
i que, per tant, tenen a veure amb la innovació, amb la recerca,
amb la investigació i tenen a veure amb activitats turístiques
molt més adequades a l’adaptació, als canvis de tecnologies i de
mercats i també a les noves possibilitats d’oferta relacionades
amb el patrimoni de les nostres illes.

El quart punt, els l’han fet arribar, els serveis de la Cambra,
perquè van detectar, llegint-la detingudament, que la redacció
a part que hi ha una exposició de motius prèvia que no sé com
ha passat aquí en lloc d’estar a l’exposició de motius, però a la
part substancial, o substantiva, instam el Govern a dur, a fer
efectiva el que va quedar sense escriure a causa d’un lapsus
calami, com deien els llatins, i nosaltres deim del qui escriu; el
que realment pretenem és manifestar al Govern que dugui a
terme les actuacions necessàries per tal de fer efectiva una
reducció de costos d’obertura i tancament empresarial. Jo els
puc dir que he comprovat aquesta setmana mateix que un
emprenedor que es vulgui establir -no parl de costos salarials,
ni de costos de seguretat social, parl només d’establiment- en un
projecte, el que jo he tingut ocasió d’avaluar o d’analitzar, val
entre 8 i 150.000 euros, és a dir, una mitjana pel nombre de
projectes que he analitzat i dels costos de cadascun d’aquests
projectes entorn a 60.000 euros. D’aquests, n’hi ha una part que
sí que si s’estudia, és possible reduir o, fins i tot, si es fa d’una
manera colAlectiva, finançar. És obvi que, per exemple a
Menorca, la CAEB i el Parc Bit han obert... Perdó?...

EL SR. PRESIDENT:

Si va acabant, idò...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, ja he acabat. Estic al quatre i ja he acabat. Han obert
una incubadora d’empreses aquí al Parc Bit que funciona, ahir
vam veure, o avui hem llegit, ahir van firmar la presència de
Microsoft al Parc Bit amb una proposta o amb una aposta
important per les noves tecnologies al sector, etc., però és obvi
que açò no és suficient. 

Crec que les actuacions que es poden fer en general i també
en particular a aquells tipus d’empreses que són les que més
s’han d’estimular en aquesta època per estar més ben preparats
a mig i a llarg termini als sectors que ens interessa, tenen a
veure amb l’obertura i el tancament. I el tancament el posam no
pensant en temes de costos de seguretat social o laborals quan
s’ha de tancar una empresa, el que expressam aquí o pretenem
expressar és que quan una empresa, un empresari que per açò és
empresari i emprenedor, és conscient que ha de canviar
d’activitat a causa de les circumstàncies i que s’ha d’adequar a
les noves demandes, el que ha de poder fer és fer-ho amb tal
prestesa i seguretat que fins i tot persones que té contractades
per l’activitat inicial sigui possible recolAlocar-les a la segona
activitat. Açò ho hem viscut a l’època de les fallides
importantíssimes que hi ha haver als anys seixanta al sector del
calçat, que empresaris que van traslladar la seva activitat del
sector del calçat al sector turístic van poder aprofitar aquest
capital humà, etc., per tant, és en aquest sentit de poder aprofitar
no només el capital econòmic que té un empresari a una
empresa anterior, sinó també el capital humà i altres recursos
per canviar d’activitat i adequar-se a les noves demandes.

I ja, Sr. President, gràcies per la seva magnanimitat, acab
amb el cinquè punt que és el que té a veure amb el sistema
educatiu, és a dir, tres reconeixements: el de la formació,
universitat, sistema educatiu, la formació que es dóna des de
treball, és a dir, relacionat amb l’ocupació i amb la formació
permanent dels treballadors, ha de ser un element que ha de
permetre fomentar millor l’esperit empresarial. Aquest és un
element que tal vegada el tenim descuidat perquè hem crescut
bé, hi ha hagut molts d’empresaris, molta iniciativa, però s’ha
de fomentar des de la formació. 

Dos, l’eliminació de traves burocràtiques i la facilitat dels
fiscals per a aquesta activitat d’empresariat i, finalment, tal
vegada no és el més -diríem- tècnic i necessari en aquests
moment, però crec que contribueix molt a valorar la presència
d’empresaris el reconeixement social d’aquesta activitat i
d’aquest fet.

Per tot açò, senyors i senyores diputades, els demanam el
vot favorable a aquestes propostes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions tenen la
paraula els grups parlamentaris. Té la paraula la portaveu del
Grup Mixt, Marián Suárez.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Huguet, en primer lloc, des del nostre grup volem -ho vam
fer l’altre dia a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts- valorar
positivament l’esforç que fa el Partit Popular per oferir tota una
sèrie de mesures per afrontar aquesta situació de crisi
econòmica. (...) que des del seu punt de vista, des del punt de
vista de la seva formació, contribueixen a això, després hi ha ja
el debat parlamentari amb el qual podem estar d’acord o no,
però en qualsevol cas sí que fem aquesta valoració positiva
d’una bateria que hem vist que han presentat a, pràcticament,
totes les comissions.

Pel que fa a l’exposició de motius voldríem assenyalar un
parell d’aspectes. En primer lloc, tenim una coincidència
bàsicament en tres qüestions: la definició que fa de productivitat
i la seva relació amb la competitivitat i que tot això contribueix
a la solidesa -diríem- de qualsevol economia i lògicament també
a la de les nostres illes. Crec que és difícil estar en contra
d’aquest plantejament. 

Una segona coincidència també seria la necessitat de
potenciar i afavorir la creació de noves empreses, crec que s’ha
de fer una aposta forta pel nou empresariat i per tot el que
suposi enriquir, diversificar l’estructura productiva. Una tercera,
aquí on li plantejaré un dubte, quan vostè parla de la
importància que el nostre sistema productiu condueixi o permeti
arribar a un creixement econòmic sostenible, aquí li faig una,
més que res és una reflexió. L’altre dia el Centre de recerca
econòmica, que feia públic el seu informe anual, parlava de la
necessitat de transformar -i cito textualment- “el model
econòmic en què se sustenta l’activitat de les Illes basat en un
intens consum de territori i una mà d’obra de baixa
qualificació”. Aquesta afirmació, que crec que està assumida,
aquesta necessitat de canviar el model econòmic en què se
sustenten aquestes illes, és una necessitat que està assumida per
part del Govern, crec que per part també dels grups que donam
suport a aquest govern, jo no tenc tan clar que estigui assumida
pel Partit Popular. I dic això perquè crec que no es pot obviar
que entre model econòmic i pràctica política hi ha una relació
íntima. Dit d’una altra manera, crec que des del Partit Popular
s’ha contribuït d’una manera clara a un model de creixement
que crec, i des del nostre grup pensam que no és sostenible.

És clar, tota l’exposició de motius que vostè fa i aquesta
referència en concret al creixement sostenible, nosaltres
voldríem pensar que el que es fa és una mena d’autocrítica, de
considerar que aquest model, també per a vostès, no serveix i
que s’ha d’anar per una altra direcció. Ja sé que no em toca
preguntar al proposant res, però és una reflexió que faig en veu
alta perquè crec que és important. 

Bé, fets aquests comentaris sobre l’exposició de motius,
passaré a les propostes. Des del nostre grup trobam que a la
proposta hi ha dos elements importants. Per una part, i crec que
vostè ho ha reconegut a la seva exposició, una manca de
concreció. He trobat aquesta proposició massa general. L’altre
dia a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts discutíem sobre coses
concretes, però aquí la trobo massa general com per, fins i tot,
poder dir-li que això que vostè aporta és una cosa nova. Em
recorda un poc aquella cançó, dit amb tota l’estimació, de Joan
Manuel Serrat en què es parlava d’un “marco previo que

garantice unas premisas que facilite...”, és a dir, és un
llenguatge massa general i poc concret. D’altra banda, el segon
element que ens farà no votar aquesta proposició és que les
coses que són o que jo puc endevinar que és el que volen dir,
són pràcticament coses que ja fa el Govern i que, per tant, no
consideram que siguin noves. Vostè ja ho ha esmentat, i jo avui
també llegia aquest retall de diari, crec que és un element més
en la feina que es fa dins el Parc Bit, el fet que Balears pugui
tenir el primer centre mundial de Microsoft en innovació
turística crec que és un element important que diu en quina línia
treballa aquest govern.

De la mateixa manera que faig aquesta referència, en podria
fer d’altres a la política que es fa amb les PIME, amb el Pla de
ciències que està a punt de sortir, inversions amb R+D+I, etc.,
i no podem oblidar -i ja acabo- que quan vostè parla de la
qüestió de l’empresariat i del reconeixement social de la figura
de l’empresari, crec que si una cosa és clara en l’actuació de
Govern és que el pacte que s’ha signat, el Pacte social per la
competitivitat i la cohesió social, sempre ha tingut molt present
l’empresari, crec que en cap moment, en el temps que duim de
legislatura, no hi ha hagut cap -diríem- desconsideració cap a
l’empresari i el fet que els empresaris estiguin dins la
negociació del Govern, dins les polítiques del Govern, és una
manera també de realçar -diríem- el seu reconeixement social.

Bé, per tot això des del nostre grup votarem en contra
d’aquesta proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També, en una línia bastant
coincident amb qui m’ha precedit en l’ús de la paraula, la Sra.
Suárez, nosaltres en tot allò en què estem a favor d’aquesta
proposició tenim un dilema, que ja és un clàssic del
parlamentarisme, sobre que aprovar una cosa que entenem que
s’intenta fer amb la mesura de les possibilitats té un retret
implícit al Govern que no ho fa, la qual cosa no compartim. Per
l’altre vent, també ajuda a donar una idea, que a vegades és
positiva, és necessària de consens, de participar en un model
comú i d’aportació pròpia per part del grup proposant, nosaltres
també negam aquesta segona. És a dir, amb independència que
segur que hi ha interès a aprofundir en la línia que apunta el Sr.
Huguet i que crec que, amb matisos de menys o més calat, amb
la gran línia, tots hi estem d’acord, el que ha caracteritzat la
tasca econòmica i el foment econòmic a les Illes Balears durant
els mandats del Partit Popular poc crec que, a nivell europeu, a
nivell espanyol, s’ha percebut que hagi estat aquest nivell
d’excelAlència el que ha primat el Govern; si som coneguts -i
com més coses sabem, més coneguts som arreu i fora de les
nostres fronteres- ha estat per un altre model que, més que
l’empresari productor, creador de riquesa i amb molt d’esforç,
amb molta d’energia ho du a terme, ha estat més aviat una
riquesa fàcil, una empenta a l’especulació, a allò basat en un
creixement exponencial de preus a vegades inflats artificialment
i, en qualsevol cas, en els canvis bàsicament per un canvi
exponencial de preu d’un determinat producte, especialment el
sòl, i a vegades fins i tot amb alguna mena de connivència,  de
sospites de connivència. 
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Crec que això ha degradat el sentit de la productivitat, de
l’esforç, de l’idea d’un treball que nosaltres hem de prestigiar,
i això ho comprenem perfectament, no només contrapunta de
treballar cap a la productivitat, sinó també de prestigiar-la.
Creim que és una tasca que dins una certa remodelació del que
és el món empresarial i el que és fins i tot la formació
professional encara anam enrere; hem de prestigiar aquesta
feina i crec que hi hem de ser, però realment crec que això no es
va dur a terme i, fins i tot, hi ha hagut un descrèdit del públic
implicat en aquest tipus d’actuacions.

Per paga l’altra qüestió és que sigui, si el Govern ho du a
terme, s’ha parlat del Pacte per la competitivitat, també de tota
una sèrie d’iniciatives cap a l’economia productiva, cap a
implicar-se amb les despeses i la inversió que representi un
increment de la productivitat a través també de campanyes i
d’iniciatives de l’ICO, de l’ISBA... No, no hi entraré en
profunditat perquè tampoc no hi entra ni les qüestiona la
proposició no de llei, però creim que van més en la línia del que
hem de fer, del que diu el Partit Popular que hem de fer, però no
del que s’ha fet, amb les receptes que, efectivament, ens va
donar l’informe de Sa Nostra de l’altre dia, que parla d’un
creixement en verd i que critica el model al qual ens hem
embolicat i que ara augmenta l’imbroglio amb la crisi
econòmica que vivim específicament a les Illes Balears. 

Un exemple, perquè com vostè molt bé diu, estic d’acord
que el Parc Bit és un exemple, no el podem magnificar, però,
aquesta entrada de Microsoft és un exemple, l’escola de
l’anterior legislatura al parc, és un altre exemple de què era, què
havia de ser el Parc Bit, què és el que havia de representar,
nosaltres sempre estiguérem en contra que hi hagués un poble
de nova planta allà, ara s’eliminarà, però (...) també
equipaments docents en comptes de, precisament, el que havia
d’intentar ser, en aquest sentit Microsoft ho apunta en una
determinada característica, nosaltres entenem que és per aquí
per on s’ha d’anar i, per tant, no volem participar, avui, a donar
entendre que és el Partit Popular el que ho enfoca o el que ho
impulsa.

Una darrera cosa que vull comentar i que crec que és
positiva d’allò que vostè apunta  i crec que representarà una
reflexió en profunditat i difícil, és el tema de la burocràcia, dels
controls. Per un vent, el tema de la productivitat a allò públic,
de treure i entendre millor el profit dels recursos i tot això va
lligat amb els controls. Els controls que té la mateixa activitat
pública que han de ser prou efectius per evitar qualsevol
distorsió, però també prou possibles de fer política i de dur a
terme activitat, i també amb el tema de l’activitat empresarial.
La directiva de serveis ens obliga a eliminar traves
burocràtiques, crec que és una bona oportunitat que hem
d’aprofitar, el que no lleva que la qualitat també aporta uns
nivells d’exigència de seguretat física dels treballadors, dels
controls per als usuaris, alimentaris, de tot ordre, que també una
cosa l’hem de dur amb l’altra. Crec que és molt més el camí
d’autoritzacions sense gaires controls i després inspeccions
dures i efectives davant les persones que hagin pogut certificar,
admetre que hi ha determinades tasques que compleixen tots els
requisits i després es descobreix que no és veritat, que no tots
els controls anteriors que allarguen moltíssim i encareixen tota
l’activitat. 

Ara, aquest és un debat complicat, amb moltes inèrcies d’un
determinat funcionament francès -diria- de la burocràcia (....)
dins tot l’Estat que, certament, ens hi haurem d’involucrar
perquè alguna cosa s’ha de fer per fer més fàcil la creació de
riquesa i evitar tanta interferència per fer-ho. Ara, serà difícil
fer-ho avui amb aquesta iniciativa. Nosaltres no votarem a
favor, tot i creure que evidentment part de la música que
l’acompanya, la compartim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de dir que estam
d’acord amb l’exposició de motius d’aquesta proposició no de
llei que ha presentat el Sr. Huguet on es constata la manca de
productivitat de la nostra economia i on se’ns expliquen d’una
forma quasi acadèmica les variables que influeixen a la
productivitat, la formació, la tecnologia, les infraestructures i els
serveis públics. Aquest fet va ser clarament exposat dimarts
passat durant la presentació de l’Informe econòmic de les Illes
Balears presentat pel CRE i que els diputats que m’han precedit
també han esmentat. 

La nostra economia ha sofert en els darrers anys un fort
creixement, però al mateix temps ha sofert una forta caiguda de
productivitat. A tot això, se’ns ha ajuntat una conjuntura
econòmica internacional de crisi que ha fet trontollar el nostre
model econòmic de creixement i ens ha fet plantejar aquest
model. Si volem enfortir la nostra economia hem de donar molta
importància a aquestes tres variables: millora de les
infraestructures i equipaments, tecnologia, i investigació i
formació. Per dur endavant aquest canvi de model hem de
treballar conjuntament tots els agents econòmics i polítics, des
de l’administració pública s’ha de generar un clima de confiança
i la millor forma de fer-ho és amb l’impuls de totes accions, i
així ja ho fa aquest govern amb el Document de bases per a un
pacte social per la competitivitat i la cohesió social que el
president Antich va firmar amb els empresaris i sindicats, on
s’assenyala que els objectius han de ser augmentar la
competitivitat i la productivitat del teixit empresarial de les Illes
Balears. 

Aquesta mateixa setmana davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts es varen debatre dues proposicions no de llei on el
Partit Popular ens demanava mesures fiscals i d’R+D+I per
combatre la crisi econòmica que pateixen les nostres illes. En
aquesta proposició d’avui ens demana mesures similars per
millorar la productivitat de la nostra economia; les mesures en
resum són: més recursos en R+D+I i polítiques per al foment de
la creació d’empreses i ajuts a emprenedors.
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En relació amb tot això, i tal com vaig dir a la Proposició no
de llei 7688/08 sobre mesures d’R+D+I, diré que el Govern ja
ha posat fil a l’agulla en aquest tema. El Govern va presentar tot
un seguit de mesures tant en l’àmbit de la investigació com en
l’ajut d’empreses que ara m’agradaria concretar.

S’han signat acords de subvencions a favor de PIME en el
marc de convenis subscrits amb l’ICO, Institut Oficial de
Crèdit, per als interessos de les operacions financeres i el cost
de l’aval formalitzades amb l’ISBA. També es consigna
l’aportació de la comunitat autònoma al fons de previsions
tècniques de l’ISBA amb voluntat de continuar el suport de la
tasca desenvolupada per aquesta societat de garantia recíproca.
Es garanteixen les línies d’actuació ICO-ISBA, que fins ara
suposen 30 milions d’euros, i una vegada s’esgoti aquesta
quantitat es faran les ampliacions necessàries. Aquesta és una de
les línies d’ajuda més importants per a emprenedors i petites i
mitjanes empreses.

Dins el pacte per la recerca i el desenvolupament tecnològic
i la innovació s’ha aconseguit augmentar a un 62% les empreses
instalAlades dins el Parc Bit. Es vol donar un fort impuls al Parc
Bit com a centre de referència de clúster econòmic de noves
tecnologies de la informació i la innovació, i un clar exemple,
com han comentat tots els diputats que m’han precedit, és la
instalAlació de Microsoft al Parc Bit, on, a més, un dels sectors
més beneficiats serà el sector turístic.

El Pla de la ciència, tecnologia i innovació 2009-2012, que
com a mesura per a l’impuls a la innovació, la recerca i el
desenvolupament es troba ja a seva fase final i veurà la llum a
començament del 2009. I ara ja tenim penjat a la web de Balears
Innova la versió 19 d’aquest esborrany. És un pla de la ciència
que manté les prioritats de plans anteriors sobre turisme, medi
ambient i salut, i vol recuperar l’àrea de ciències humanes i
socials que contenia el Pla 2001-2004. Es vol donar un fort
impuls al sector de la biotecnologia, biociència, sense deixar de
banda l’àrea de turisme com a sector de gran amplitud i abast
dins la nostra economia, donat que afecta no sols l’àmbit hoteler
i de restauració sinó també transport, energia, clima, salut,
patrimoni, cultura, TIC, etc. Aquest pla comptarà amb un
pressupost de 12 milions d’euros.

La introducció de l’R+D+I com a tasca integradora en les
activitats de les empreses de les Illes Balears per tal d’implantar
la innovació tant en els productes com en els serveis ha suposat
un finançament d’1,5 milions d’euros anuals. Per altra banda, un
increment en la despesa científica i tecnològica mitjançant la
formació d’investigadors i l’enfortiment de les infraestructures
i els equipaments científics i tecnològics, on està previst
destinar 3,7 milions d’euros anuals.

El nostre grup parlamentari pensa que amb aquest seguit
d’accions, que no s’acaba aquí, aquest govern està fent feina
activament en la línia de la millora de la productivitat de la
nostra economia, i per tant no donarem suport a aquesta
proposició no de llei. Però, bé, per altra banda m’agradaria
puntualitzar que no estam d’acord, així com he comentat al
començament que estava d’acord amb l’exposició de motius, no
estam d’acord amb l’apunt que es fa tant a l’exposició de motius
com al punt 1 de la proposició no de llei, on es diu que la
productivitat es traduirà en un increment salarial. Evidentment
aquesta és una possibilitat, però no crec que el Parlament hagi

de guiar quina política salarial han de tenir les empreses. Un
increment de productivitat pot destinar-se a molts altres fins
dins l’empresa: millora d’instalAlacions, reinversió dins
l’empresa..., en definitiva que crec que és l’empresa que ha de
decidir cap a on vol destinar els seus recursos.

I bé, sense res més a afegir, reiter el nostre vot negatiu a la
proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, per aclarir el seu dubte. Sí que vol el
proposant fer ús de la paraula.

Mirin, jo crec que no he sabut mostrar-los que aquí no
presentam una proposició no de llei de canvi de model o de
model, aquí només parlam de la variable productivitat i
d’accions que, efectivament, estan expressades en termes
genèrics però precisament per donar llibertat apuntant en quines
accions es pot incidir per millorar la productivitat d’aquestes
Illes Balears. Aquest era tot l’objecte. Ho dic perquè, per
motivar el seu vot en contra -que jo una vegada més els vull fer
reflexionar si som aquí per ajudar els ciutadans, i en aquest cas
els empresaris i les empreses, o si som aquí per ajudar el
Govern-, és que sembla que la motivació principal és que el
Govern fa, fa, fa. Idò sembla que el fa, fa, fa aquest govern, o el
govern anterior o l’anterior de l’anterior, no basta perquè la
situació nostra de productivitat sigui l’adequada. L’únic que
preteníem era açò.

Que vostès no ho volen votar a favor perquè el Govern ho fa
o perquè la proposició és genèrica o perquè jo no he estat capaç
de mostrar-los amb claredat que aquí l’únic que parlam és de la
variable productivitat dins els opcions que hi ha possibles
d’actuar, ho sent, ho sent molt perquè crec que era, és, una ajuda
el contingut de la proposta i les explicacions, que si hagués
tingut més temps hagueren estat més llargues, detallades i amb
més exemples, per contribuir perquè aprofitant aquesta situació
de crisi..., jo no entraré a defensar canvis de model, jo el que
defens aquí és com podem ajudar els empresaris que les seves
empreses siguin més productives, i si per fer més productivitat
hem de canviar d’una activitat a una altra sigui més fàcil i
resulti profitós per a tots.

Sra. Crespí, miri, el que no hi ha és més salaris si no hi ha
més productivitat, d’acord? Si vol que li ho expressi a l’inrevés,
si no hi ha més benefici, si no hi ha més marge del valor afegit
no hi ha més salaris, i si hi ha més salaris sense que hi hagi més
productivitat és va línia directa al fons. El sistema marxista és
l’exemple més clar i universal de, sense tenir productivitat,
millorar salaris o tenir salaris i distribució. Aquest és l’exemple
més clar que coneix tothom i que ningú no discuteix.
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Al Sr. Alorda, perquè té ganes que li faci una alAlusió
personal. Miri, Sr. Alorda, l’any 1993, primavera del 93, vaig
tenir la satisfacció de ser el ponent en el plenari d’aquest
parlament per defensar la Llei de normes subsidiàries de creació
del Parc Bit. En aquell moment, i els exemples eren d’Europa
i d’Amèrica, els científics importants que pensaven que podien
venir a establir-se aquí per fer feina al Parc Bit desitjaven, i així
ho tenien establerta la major part de sistemes d’aquests
establiments, que hi hagués una residència per aquests cervells,
i açò era la proposta de residència, no altres tipus de residència.
Jo no sé en el moment aquest per què s’ha llevat o què hi havia,
perquè hi ha hagut òbviament un govern anterior, i un anterior
de l’anterior; és a dir, la proposta que va sortir d’aquest
parlament, la voluntat d’aquest parlament és que si hi havia
persones, cervells, al Parc Bit de les Illes Balears que volguessin
tenir una bona residència a l’entorn del seu lloc de feina, que ho
poguessin fer. Potser fos una proposta equivocada, açò és el que
vam incorporar, per tant no sé si aquí es pot tenir aquesta teoria
de residències sí, residències no, perquè segurament s’hi haurien
de veure molts de matisos i es podrien discutir i sobretot
escoltar les necessitats i les voluntats d’aquells que han de ser
els actius i els protagonistes.

Microsoft, escolti, tenen l’obra començada, no és el que es
va firmar ahir el que fa que Microsoft sigui aquí. Jo ho celebr i
em pareix perfecte; demanarem naturalment el que es va firmar
ahir, però açò està en marxa, açò és d’abans, que està en marxa,
que aquesta gent, igual que altres empreses, han vengut aquí
perquè hi ha un atractiu respecte d’aquesta (...). Per tant ho
podem d’exemple però no explica de cap manera que el Govern
estigui fent les millores de productivitat el fet del document que
es va firmar ahir, açò que quedi també aclarit.

I respecte del model econòmic i de consum de territori i tot
açò, jo, Sra. Suárez, no hi he entrat per a res. No és que defugi
parlar d’aquestes coses, però el que ha proposat allò que ha
proposat ha estat parlar de la variable productivitat a les Illes
Balears, i vostès, per votar que no, se n’ha anat, diuen, per ses
bardisses. Així a mi em sap greu perquè crec que en aquest
moment el que millor podrien fer els diputats i les diputades en
favor de la societat i per sobreposar la crisi i preveure a mig i
curt termini una millor presència de l’activitat productiva de
béns i serveis del nostre teixit productiu era o potser analitzar
més, o potser desenvolupar més, però en qualsevol cas el que ho
pot fer és el Govern, i el Parlament el que pot fer és contribuir
a instar aquest govern a actuar, i segurament el que fa sempre es
pot ampliar, es pot millorar i es pot fer més.

Des d’aquesta convicció una vegada més lament que no
puguin votar a favor de la proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. I una vegada esgotat el torn de
paraules passarem a la votació i demanaríem que s’hi passi
demanant vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada la proposició no de llei.

I. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la comissió.

I ara passam al punt relatiu a l’elecció de la vicepresidenta...,
vicepresident o vicepresidenta de la Comissió d’Economia,
d’acord amb l’aplicació anàloga de l’article 37 del Reglament
de les Illes i d’acord amb l’article 42 del Reglament.

Demanaríem al Grup Popular si hi ha alguna proposició i si
els altres grups acceptarien, com ja es va fer en altres
comissions, la proposició, ja que hi ha un acord pels diferents
grups.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Bé, Sr. President, el Grup Parlamentari Popular presenta
l’Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Puc entendre que és aprovat per assentiment? Moltes
gràcies.

Idò queda nomenada la vicepresidenta; si vol prendre
possessió...

I s’aixeca la sessió.

(Rialles)
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