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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam la
sessió d’avui, en primer lloc demanaria si s’han produït
substitucions. 

EL SR. PALAU I TORRES:

Pere Palau, Margalida Serra.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Lluís Maicas.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Bel Oliver.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Cosme Bonet.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, gràcies. 

Proposició no de llei RGE núm. 3128/11, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciar i
facilitar la internacionalització de les empreses i els
productes de les Illes Balears.

Passam a l’ordre del dia d’avui relatiu a la Proposició no de
llei RGE núm. 3128/11, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a potenciar i facilitar la internacionalització
de les empreses i els productes de les Illes Balears, per la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
l’Hble. Sra. Joana Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, aquesta proposta és una proposta que entenem
necessària en un moment d’enormes dificultats, dificultats per
part de les institucions i per tant, de la manca de recursos i de
les necessitats de control de dèficit, però també de moltes
dificultats per a les empreses; unes empreses, a les nostres illes,
petites i que moltes, dins l’àmbit del sector industrial, creixen
dins el marc del que assenyalam els seus projectes
d’internacionalització.

Són empreses fonamentalment lligades a l’exportació i
aquest sector de l’exportació conjuntament amb el sector turístic
són els sectors que en aquest moment tenen unes trajectòries
més en positiu. Així i tot, repetim, conscients que les necessitats
i la situació tant de les administracions com de les empreses és
complexa i complicada també és important actuar, actuar de la
manera més concertada possible sumant tot tipus d’iniciatives
siguin de recursos directes, siguin de suports indirectes que
donin contingut i confiança a aquestes empreses lligades a
aquesta exportació i per tant, dins el marc de la
internacionalització de les empreses.

Per això, proposàvem que el Govern de les Illes Balears
elaborés i aprovés de manera participada amb les empreses,
Cambra de Comerç i sindicats un acord o pla
d’internacionalització dels productes de les nostres illes en un
termini de tres mesos perquè pogués ser vigent l’any 2012.

Entenem que s’han de treballar les propostes, n’hi ha moltes,
no només són suports econòmics directes que poden ser -
repetim- de tot tipus i que a més a més aquesta proposta i per
això deim acord o pla d’internacionalització, és una proposta
que ja disposa del consens de sindicats i associacions
empresarials perquè forma part..., és un dels acord dins l’àmbit
del sector industrial del pla per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social.

Per tant, aquesta és la proposta i aquesta proposta en aquest
moment creim que és important perquè en el moment en què
s’anuncien per part del Govern de les Illes Balears, en el mes
d’agost, que s’ha acabat la cultura de les subvencions i que hi ha
una proposta alternativa que és aquesta llei de suport als
emprenedors, a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes
Balears, una llei que esperam i estam convençuts que tendrà un
desenvolupament pressupostari dins el marc dels pròxims
pressupostos de la comunitat autònoma, però que
malauradament no parla ni un mot de la internacionalització. 

Per tant, en aquest sentit, aquest buit que té aquest projecte
de llei que evidentment intentarem esmenar, en aquest moment
també preocupa. Per tant, en aquest sentit, davant aquests dubtes
que genera aquesta desesperança, aquesta desconfiança o aquest
desànim que en aquests moments vivim, era un poc aquesta idea
de necessitat d’acció, de presa de decisions i repetim, fer-ho
d’una manera, el més possible, consensuada, acordada i
concertada. 

Així que, ho han visualitzat tant el president del Consell
Insular de Menorca, el Sr. Tadeo, que s’ha reunit amb
associacions de calçat, de bijuteria, amb la Cambra de Comerç
i públicament ha demanat recuperar aquests suports a aquestes
empreses, també fins i tot podríem assenyalar que des del que
fa referència fins i tot al CRE que amb les seves pàgines que ens
van donant aquesta pauta de suport a les empreses, ens
assenyala que a Menorca s’ha de millorar el posicionament de
les empreses, perquè també elles i d’una manera molt clara, ha
estat el discurs fonamentalment del Govern en aquests
moments, han de liderar i han de ser l’avantguarda de la
transformació en matèria d’ocupació.

També ho assenyalava un empresari a Menorca de prou
reconeixement que va fer l’obertura de l’acte de l’Ateneu la
setmana passada, obrir marcats cap a l’exterior, és un element
clau per a les nostres empreses, però a més a més d’aquestes
veus, tant d’empreses com del CRE com del president del
Consell Insular de Menorca al qual vertaderament donam
suport, també hem de recordar que altres comunitats autònomes
tenen aquestes línies de suport. 



ECONOMIA / Núm. 5 / 13 d'octubre del 2011 59

 

Per tant, en aquest sentit tenim per exemple diferents
comunitats autònomes: València té set línies de suport a les
empreses per a l’exportació, d’una manera clara; Madrid dóna
suport tant a les associacions empresarials per a activitats de
promoció de vendes; el País Basc ja molt més desenvolupat, 117
actuacions lligades a la internacionalització, o Andalusia que té
un programa de suport a les marques andaluses i també una
ordre que regula el suport a la internacionalització de
l’economia i a les empreses andaluses en set línies o programes
de suport a les empreses. 

Per tant, existeix tot un ventall de possibilitats que tenen
diferents comunitats autònomes, desenvolupades, i repetesc:
podem parlar també aquí de Catalunya o podem parlar fins i tot
d’Extremadura o sigui totes les comunitats autònomes tenen
programes amples que donen aquest suport.

Per tant, en aquestes illes on la indústria, el petit que són, els
esforços que han fet les associacions per ajuntar esforços, la
importància en aquest moment de donar confiança és pel que
presentam aquesta proposta, repetim, d’una manera oberta i amb
aquesta voluntat de sumar accions d’institucions a un suport
d’un sector que sabem que ho té complicat, coneixent les
dificultats de l’Administració.

Per tant, aquesta és la proposta per a la qual demanaríem el
suport dels diferents grups.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Barceló.

A la proposició no de llei, com saben, s’ha presentat una
esmena per part del Grup Parlamentari Popular RGE núm.
3830/11. Per a la defensa de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Margarita Duran, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, president. Bon dia a tothom, primer de tot vull
començar dient que el Partit Popular està d’acord que és
necessari fer un pla i fer un acord per prendre unes mesures de
cara a ajudes per a la internacionalització de les empreses, per
començar hi estam d’acord, aquí ens hi trobarà. Si troben que és
necessari, nosaltres també trobam que és necessari, trobam que
és molt important i més en aquests moments.

L’esmena està més encaminada al termini que vostès donen,
vostès donen un termini de tres mesos, vostès volen que sigui
vigent el 2012, nosaltres també, trobam que és important, no
entenem molt bé les presses, vull dir, creim que és tan important
aquest tema com per asseure’s, parlar amb totes les cambres de
comerç, tenir en compte tots els sectors, tenir en compte totes
les realitats i totes les possibilitats i, tenint en compte que el
Pacte per la competitivitat és de dia 25 de juny de l’any 2009,
creim que hi hagués hagut temps per fer-ho en temps i no haver-
lo de fer ara en tres mesos. 

Així i tot, ja vull anticipar que com que des del Partit
Popular creim que realment és molt important i creim que és
una necessitat en aquest moment, vull dir, donarem suport.., vull
dir si vostès al cap i a la fi no ens accepten la nostra esmena,
nosaltres direm que sí, a la seva PNL, precisament perquè el que
volem és sumar esforços, en això sempre ens trobaran.

Volia fer una ressenya, volia dir que per començar, prova
que nosaltres estam a favor del que vostès diuen, prova que
trobam que és molt necessari aprovar una sèrie de mesures
juntament amb tothom, és a dir, asseure’s amb tothom i escoltar
tothom, és molt important; prova d’això és que ja ho dúiem, que
el nostre partit ja ho duia, al programa electoral econòmic, a la
part de l’economia juntament amb una sèrie de mesures ja
dúiem aquest punt, de la importància de la internacionalització
de les empreses.

Vull ressenyar també que el vicepresident econòmic a la
seva compareixença aquí, en aquesta comissió, fa una setmana,
el passat dia 6 d’octubre va exposar la importància de la
internacionalització, ell mateix ho va dir, amb les seves
paraules. Trobava que s’havia de fonamentar en dos pilars molt
importants que ja existeixen. Va mencionar l’ICEX, que com
saben és l’Institut Espanyol de Comerç Exterior, i les cambres
de comerç, ell mateix ho va dir en aquesta comissió.

Entenem que la globalització és un fet i que la necessitat
d’internacionalització de les empreses per assegurar la seva
competitivitat en el nou context econòmic també ho és. Els
models que han caracteritzat l’economia mundial fins al
moment canvien i cal acceptar que vivim en un escenari que
exigeix una gestió amb elevats nivells de formació. 

La internacionalització comporta una complexitat sobre la
qual manquen d’experiència la major part de les petites PIME,
vull dir, hi ha sectors grans, el sector hoteler per exemple, que
tenen molta experiència, que són un referent mundial, però n’hi
ha moltes altres que sí han de menester el suport de cambres de
comerç, de l’Administració, de tothom, han de menester aquest
impuls.

Alhora de projectar a l’exterior les nostres empreses,
productes i serveis és imprescindible tenir en compte una sèrie
de factors, com per exemple tenir coneixement dels mercats als
quals ens volem dirigir, això va ser un dels punts al qual també
va menció aquí el vicepresident econòmic, la innovació en el
producte, els serveis a projectar i la competència. Podríem dir
que les claus de la internacionalització radiquen a tenir un
producte innovador, bona imatge de marca i un canal adequat
per arribar al client final.

També vull dir aquí avui que, quan em vaig posar en
contacte amb la direcció general i quan vaig dir “ mira, etc.”, tot
d’una vaig tenir un sí, vull que ho sàpiguen, tot d’una em varen
dir “sí, estam damunt aquest tema, hi estam a favorA.

El Govern de les Illes Balears mitjançant la Direcció
General de Comerç i Empresa treballa des de fa tres mesos -és
a dir, des del primer dia- amb un grup de gent especialitzada en
aquest tema, en tècnics especialitzats en aquest tema, en
l’elaboració d’un acord o pla perquè les empreses de les
Balears, tant micro, petites com mitjanes, rebin un nivell de
servei adequat a la seva necessitat d’internacionalització. 
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Així com vostè ha comentat que el Sr. Tadeo es va asseure
amb les cambres, aquí també s’han tengut contactes, a Mallorca,
em consta que per part de tothom es vol arribar a acords i no hi
haurà cap problema.

Hem de tenir en compte que no tenen les mateixes
necessitats o recursos les empreses sense experiència i en fase
inicial d’exportació, que un exportador regular o que les
empreses que ja estan molt implantades a l’estranger i que els
seus ingressos depenen en gran mesura de l’activitat
internacional. 

A més des del Partit Popular consideram important no tan
sols la sortida de les empreses de Balears a l’exterior, sinó que
també consideram molt important la promoció de la inversió
estrangera de cap aquí. Vull dir, crec que està molt bé donar
ajudes, però també és important incentivar i fer que la inversió
vengui cap aquí.

Igualment creim que en aquests moments és tan important
elaborar un pla de mesures com disposar d’eines que ja
funcionen, amb eines que ja tenen un engranatge i que és molt
important comptar amb elles. 

Vull ressenyar que a les Balears hi ha l’IDI, l’Institut
Innovació Empresarial de les Illes Balears, la xarxa Enterprise,
el Programa d’impuls al comerç exterior, convenis amb (...), és
molt important en el pla d’internacionalització que es tengui en
compte treballar per fer uns convenis que siguin reals, que es
puguin complir, per això també és molt important disposar de
l’ICEX i en les cambres de comerç com he dit abans. L’ICEX,
que és l’Institut Espanyol de Crèdit, té com a missió promoure
la internacionalització de les empreses espanyoles, és molt
important comptar amb ell ja que tenen una xarxa d’unes cent
oficines econòmiques i comercials a tot el món.

És important també... és al portal de l’IDI, el Pla PIPE que
és un pla d’iniciació de la promoció exterior, el seu objectiu és
ajudar a les pimes perquè s’iniciïn a l’exportació dels seus
productes i serveis i s’internacionalitzin, posa a disposició de les
empreses assessorament professional i suport financer. Hem de
dir que aquest pla és un pla de l’ICEX que s’ha afegit a les
Balears. Hem de dir que les Balears més de vint empreses han
participat o participen en aquest programa en aquest moment
durant l’any 2011.

Des del Partit Popular, ja he dit que hi estam d’acord. Encara
és necessari desenvolupar eines que permetin a les empreses de
les Illes Balears abordar estratègies de creixement internacional
de manera eficaç, volíem dir de manera eficaç per a nosaltres,
amb quin sentit? Pensam que és fer un bon ús dels recursos, vull
dir no només és fer un pla amb subvencions, etc., els recursos
en aquest moment són molt escassos i per això és molt
important el seguiment dels projectes concrets al quals es dóna
suport, no només és donar una subvenció, sinó que també és un
control..., un control, una tutela, i anar a una finalitat, a uns
resultats.

Bé, crec que més o manco ha quedat clara la nostra postura.
Per acabar vull dir que sí, que és veritat, que hi estam d’acord,
donam suport a la PNL que vostès... Sí que m’agradaria que
tenguessin en compte que no entenem molt bé les presses. Això
sí, per favor, ho tenguin en compte. Si volem que sigui un pla
seriós no podem anar amb presses. 

Els puc garantir que des de la direcció general m’han dit que
ja es fa feina, es té un esborrany, es tenen ja les línies generals,
però és bo comptar amb tothom, per comptar amb tothom és
important tenir temps i no per fer-ho amb pressa... Vull dir,
creim que s’ha tengut temps de sobra... s’ha de fer ara
precipitadament, creim que és tan important com per fixar un
termini tancat quan és oportú confeccionar un pla possible,
ajustat a la realitat i mesurat perquè compti amb el màxim
consens.

Això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Ara, per la fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Gabriel Barceló per
un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament estam davant una
proposició, ja dic d’entrada que el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca donarà suport a
aquesta proposta d’un pla per a la internacionalització dels
productes de les nostres illes. 

Vull dir que l’exposició de motius de la proposició del
PSOE parla que ja disposava del suport, aquesta mesura, del
Pacte per la competitivitat, ocupació i cohesió social a les Illes
Balears, signat el 2009 efectivament. He de dir també que, no
ho esmenta la proposició, però era un dels punts claus i més
importants del Pla d’indústria que es va elaborar durant tot el
2010 amb els agents socials tant patronals com sindicals i que
en la darrera compareixença del Sr. Aguiló, a la qual feia
referència la portaveu del Partit Popular, efectivament el Sr.
Aguiló va parlar d’internacionalització, però a la meva pregunta
precisament de si feien comptes o no aplicar el Pla d’indústria,
insistesc, consensuat amb tots els agents socials, no vaig rebre
resposta. 

Vull recordar per tant que ja hi ha allà una feina important
feta justament en aquest punt de la internacionalització. De fet,
l’IDI ja hi feia feina i la portaveu del Partit Popular, la Sra.
Duran, hi ha fet referència, feia una feina d’acompanyament a
les empreses, els recursos són molt limitats, ara i ho eren també
aquests darrers temps. Per tant, no només es feia feina amb
recursos econòmics limitats, sinó que es feia un servei a les
empreses d’acompanyament, de seguiment. En definitiva,
moltes vegades l’empresa, més que una subvenció de 3.000
euros, el que necessitava era un assessorament tècnic,
professional i un acompanyament a l’hora de dur a terme
aquesta internacionalització.
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Per tant, és positiu que la portaveu del Partit Popular hi hagi
fet referència i que digui que aquesta feina que es feia es
continuarà fent i també consideram positiu que hagi manifestat
el seu suport a aquesta proposta que nosaltres creim que serà
important.

Segueix, per a mi, pendent de saber si aquesta feina que es
va fer amb el Pla d’indústria, insistesc amb tots els agents
socials, patronals, sindicats, etc., s’aprofitarà o no s’aprofitarà
per tal de dur a terme aquesta i altres qüestions que en aquests
moments les nostres empreses i la nostra indústria necessiten.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Vol fer ús de la paraula, supòs, el grup
proposant. Per un temps de deu minuts, Sra. Barceló, gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí. Fonamentalment el dubte de la portaveu del Partit
Popular, a qui agraesc que hagin entès la motivació d’aquesta
proposta, per què hem presentat aquesta proposta i per què hem
plantejat aquest termini de temps?, fonamentalment per resoldre
dubtes, uns dubtes que s’han generat, crec que són més
importants les propostes que els debats en aquests moments de
tantes dificultats, ho tenc claríssim, a partir d’aquí, són dubtes
que han aparegut en els mitjans de comunicació de manera
permanent des de finals d’agost. El fet d’anunciar la supressió
de totes les ajudes a totes les empreses va generar, evidentment,
un debat, un debat que encara, imaginin dia 6 d’octubre, encara
el president del Consell de Menorca es reunia amb la Cambra de
Comerç i els sectors afectats perquè continuen preocupats. I
aquest era fonamentalment de dir, començarem un any 2012 que
no sabem què passarà. I per això, assenyalava que crec que és
millor també que aquest pla es faci ben segur amb més temps,
no tenc cap problema. 

Sí voldria que hi hagués un compromís clar que no es
deixarà, per no tenir el pla i perquè a la llei de promotors
tampoc no tenim cap garantia que s’inclogui res, que es deixarà
aquesta activitat penjada el 2012. M’entén? Jo crec que aquesta
proposta i la seva pressa era lligada a dir, eh!, estam d’acord que
la internacionalització de les empreses és important, i és
important per a les petites indústries fonamentalment. El sector
turístic té uns mecanismes de presència a fires bastant més
consolidat. En aquest moment les petites empreses tenen més
problemes i no podem deixar caure més empreses petites. 

En aquest sentit, com a mínim, que es pogués plantejar ja i
-repetesc- no només de suport econòmic sinó també a tots els
nivells que puguem ajudar a aquest projecte
d’internacionalització i evidentment amb l’ICEX, que ja hi
colAlabora, amb les cambres de comerç, que hi colAlaboren,
totalment d’acord i que hi ha moltes mesures, perquè li he
repetit, de les diferents comunitats autònomes totes elles, fins el
País Basc, 117 mesures, però també la comunitat de Madrid, la
valenciana, la d’Andalusia, ,... tothom ha fet reflexions dins els
marcs dels plans industrials de les lleis industrials o des dels
àmbits del comerç exterior.

Per tant, el missatge és de resoldre dubtes en un moment de
dificultats i on no es donen respostes clares. Per tant, aquest era
l’objectiu. Si tenim clar que el 2012 hi haurà suport per a la
internacionalització de les empreses, evidentment jo puc llevar
aquest termini. Era fonamentalment per garantir que el 2012
sigui com sigui l’acord que tanquin hi hagi un acord i què el pla
es pugui desenvolupar amb més temps, em sembla bé, no és una
qüestió..., no hagués plantejat mai aquest termini sinó s’hagués
obert aquest debat. Li assegur que no l’hem obert nosaltres sinó
el contrari. Per tant, si és clara la voluntat del grup que dóna
suport al Govern que el 2012 es tancarà un acord i que es
treballarà amb aquest pla, nosaltres acceptaríem l’esmena del
Partit Popular i que pugui tenir més temps per fer-ho. Però que
tenguem la confiança que en el 2012 la gent no quedarà penjada.
Aquest era d’alguna manera l’objectiu i sí això m’ho poden
assenyalar -repetim- acceptaríem l’esmena i l’he explicat aquest
motiu. 

Ben segur que és una feina prou interessant establir aquest
pla i, per tant, val la pena fer-la a consciència, bé, amb la
quantitat d’iniciatives que roden pel món i que, per tant, podem
millorar la rendibilitat de tots, els recursos de tots que també en
aquests moments és una qüestió fonamental.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Crec que no m’equivoc si dic que s’aprovarà per
assentiment? Sí. Té la paraula Sra. Duran, perdó.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot voldria dir-li que
gràcies per haver donar suport a la nostra esmena. Si el que
vostès volien era tenir confiança i tenir el compromís que l’any
2012 el Grup del Partit Popular donarà suport a les empreses, sí,
ja té el sí, el compromís el té. De fet, ja li dic, vull dir que aquí
el vicepresident econòmic va fer la menció que per al Govern
era molt important, que ho tenien en compte, va parlar de la
internacionalització de les empreses, la importància que té. Vull
dir, vostè diu, un suport, el donarem el suport. No només avui
en dia és a base de subvencions, és a base de pacte econòmic, hi
ha molta altra feina rera que s’ha de fer. Aquest pla ja s’ha
començat a fer, s’acabarà tot d’una que es pugui, serà vigent
l’any 2012. L’interès de tots és que es faci un pla que sigui
eficient, que sigui vigent i que sigui perdurable, que sigui
realista. Per la qual cosa li ho agraïm i, bé, la votarem a favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Si no presentarem una esmena als pressuposts, supòs que de
manera conjunta, per donar suport d’una manera clara que les
empreses tenguin, dins l’any 2012, suport per a la seva
internacionalització. Per tant, donam aquest marge i, si no,
evidentment, convid a poder presentar una esmena conjunta
perquè aquest element estigui, aquesta proposta estigui
garantida. Per tant, acceptam l’esmena.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Puc definir, idò, que s’aprova per assentiment aquesta
proposició no de llei del Grup Socialista amb RGE núm.
3128/2011 amb l’esmena del Grup Popular 3830/2011? Sí?
Molt bé.

Idò, en conseqüència queda aprovada la proposició no de llei
amb l’esmena esmentada relativa a potenciar i facilitar la
internacionalització de les empreses i els productes de les Illes
Balears.

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

Gràcies.
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