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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi, sustituyo a Margarita Serra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, Sr. Presidente, Alejandro Sanz a Antonio Camps.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló a Virtuts Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a les preguntes RGe núm. 5781/11, 120, 121,
176, 247, 248 i 249/12.

Assisteix a la sessió, i els donam la benvinguda, el
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, acompanyat del
Sr. Jaime Ochogavia Colom, director general d’Indústria i
Energia, de la Sra. Maria Teresa Palmer i Tous, directora
general d’Economia i Estadístiques, i del Sr. Francesc Calafell
i Cererols, cap de Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 5781/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
convocatòria de subvencions per a energies renovables.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 5781/11,
relativa a la convocatòria de subvencions a energies renovables,
intervé el diputat del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca el Sr. Gabriel Barceló i Milta. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull constatar que la
pregunta ja està contestada perquè la pregunta es va formula dia
9 de desembre i la compareixença es produeix dia 22 de març,
per tant, entenc que... de totes maneres, ja que tenim la pregunta
formulada i en relació amb aquest tema, sí que crec que val la
pena, ja que el Sr. Aguiló ha vengut a comparèixer que en
parlem.

He de dir que aquesta convocatòria, per cert, es va treure dia
19 de desembre, és a dir, deu dies després que es formulàs la
pregunta, a finals de mes, a finals d’any i a punt d’entrar en les
vacances de Nadal i es va donar de termini fins dia 22 de gener.

La pregunta per tant hauria de ser quin ha estat el resultat
d’aquesta convocatòria i si es preveuen línies per a enguany,
perquè parlam d’una convocatòria de les línies de l’any passat.

L’any passat, damunt les festes de Nadal, com deia, amb
unes bases de convocatòria que ja estaven redactades i bé, amb
una convocatòria del Ministeri d’Indústria que estava cent per
cent, hi havia una aportació estatal cent per cent.

Per tant, crec que és interessant veure quin resultat va tenir
i per què es va tardar tant a fer-la, perquè es va fer final d’any
i no es va treure abans quan -insistesc- les bases ja estaven
redactades.

En qualsevol cas, també voldria aprofitar en relació amb les
renovables que bé, vostè en una compareixença, Sr. Aguiló, va
manifestar el seu impuls a les energies renovables, així ho va dir
quan comparèixer i dins la seva línia estratègica, però hem
tengut la decisió presa pel Consell de Ministres, el Decret Llei
1/2012 que estableix una moratòria de les energies renovables.

Per tant, a partir d’aquí m’agradaria també saber com
impulsarem les renovables tenint en compte que a afecta
especialment les Illes Balears i per cert, ahir mateix el Grup
Parlamentari Popular va rebutjar una proposició del nostre grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa en relació amb el tema de les
energies renovables precisament per demanar al Govern
espanyol que es derogàs aquest decret que perjudica... que
estableix aquesta moratòria de les energies renovables i que hi
hagués com a mínim el mateix tractament que tenen les
Canàries en relació amb aquest sistema, en aquest tema.

Ni això vàrem aconseguir, no vàrem aconseguir el suport del
Grup Parlamentari Popular. Entenc que ara la situació és
complicada. Tot plegat m’agradaria saber què n’opina el Sr.
Conseller i com pensa aplicar aquesta aposta que va dir el
primer dia que va comparèixer aquí per les energies renovables.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica li contesta el Sr. Aguiló i Fuster.

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

Moltes gràcies. Miri, Sr. Diputat, vàrem treure la
convocatòria tot d’una que vàrem poder. Les partides
corresponents de l’IDAE, de l’institut d’estalvi de caràcter
nacional varen estar bloquejades pràcticament tot l’any fins al
mes de desembre. Per aquest motiu vàrem haver de fer les
gestions oportunes per fer el desbloqueig corresponent i poder
dur a terme la convocatòria. És una convocatòria que li puc dir
que ha tengut un èxit molt més important que les que varen tenir
lloc els anys 2010 i 2009.

L’any 2010, per posar un exemple, es varen pressupostar
gairebé 2 milions -1.900.000 euros- dels quals se’n varen
adjudicar 633.000, mentre que a la convocatòria d’enguany s’ha
adjudicat la quantitat completa, han estat 2 milions 275 i la
completa... hi ha hagut concurrència per a tota la quantitat.

En aquest sentit, li puc dir que les destinacions han estat
l’energia tèrmica solar amb 4.110 metres quadrats de
colAlectors, energia solar fotovoltaica aïllada amb xarxa amb
511.000 watts pico, amb biomassa calderes i estufes amb 5.371
kilowatts tèrmics, bombes de calor d’origen geotèrmic 1.422
kilowatts, i maquinària per al tractament de la biomassa de 538
CV. 

En definitiva, s’ha repartit bàsicament entre institucions
públiques i empreses privades i la quantitat creim que ha anat
bé, que ha estat un èxit. La clau que hi hagi més concurrència
que altres anys, probablement està que les bases han canviat,
s’ha fet una política de més obertura i de poder arribar a més
sectors dels que s’ha arribat fins ara. Per posar un exemple,
empreses de tema turístic o empreses d’altre tipus que fins ara
no entraven en aquest tipus de convocatòries ara hi entren.

Quant a la segona part, efectivament, li puc dir que hi ha
hagut un canvi d’estratègia en l’àmbit nacional quant a energia
renovable que haurà de tenir una translació a la nostra estratègia
també d’energies renovable. 

En aquest sentit, el primer que vàrem fer va ser veure com
estava la situació de Canàries i demanar el ministeri equiparar-
nos a Canàries. Això és una gestió que es va fer en el seu
moment, és una gestió que encara té alguna conversa pendent,
encara, i que ens sembla que compartim amb Canàries el fet de
tenir un sobrecost per grandària, per dimensió de la producció,
dimensió petita que ens equipara al que són les extra
peninsulars. 

Dit això, és possible que no hi hagi subvencions, que hi hagi
una política de canvi en subvencions. Tots sabem que tenim un
tema de dèficit públic en tots els àmbits de l’Estat, en l’àmbit
nacional, en l’àmbit autonòmic, en l’àmbit local i que per tant,
el tema d’incentivar determinades activitats mitjançant les
subvencions, idò pot sofrir o pot experimentar canvis importants
o fins i tot la supressió, és una cosa que està dins el panorama
i... com dins la mateixa filosofia del Partit Popular això és així

és probable que passi. És probable, encara no ho sabem, no hi
ha decisió presa en aquest sentit, però és probable que passi. 

Si és així, idò la política autonòmica en matèria
d’autoconsum haurà de canviar... perdó en matèria d’energies
renovables haurà de canviar i haurà de tenir un impuls com
tantes altres coses mitjançant una facilitat a l’hora de fer
inversions, facilitant les coses al sector privat perquè pugui fer
inversions. 

En aquest context, li puc dir que pensam que ens podem unir
dos elements molt importants que haurem de treballar més en el
futur quan aquests dubtes ens hagin desaparegut del tot. Un és
l’autoconsum. L’autoconsum pensam que pot ser un tema molt
rellevant, molt i molt rellevant en matèria de producció
d’energia renovable i per tant, haurem de facilitar les eines, els
instruments jurídics perquè realment es puguin dur a bon port.

L’altre és l’automòbil elèctric, que amb una acció de
lideratge per part del Govern es poden ajuntar els elements
necessaris, els actors necessaris i els actors que podrien ser
bàsicament les companyies de lloguer d’una primera atacada,
hotels i ajuntaments. Una altra vegada, no ho faríem amb base
a subvencions, això no pot ser, però sí ho podríem fer amb base
a lideratge. 

Pensam que tenim a les Illes les condicions ideals, per
grandària bàsicament, perquè els cotxes elèctrics tenen... estan
en un estat de desenvolupament on la ràtios d’acció és
relativament més petit que els cotxes tradicionals i que fa que
les Illes siguin un camp d’experimentació que pot atreure a una
bona part de les inversions que en aquest moment encara no són
rendibles i per tant necessiten fer una volta més de cara al seu
perfeccionament perquè puguin funcionar.

Aquestes són les dues estratègies que d’entrada pensam,
però encara ha de sortir la llei... està anunciada pels propers
dies, la llei nacional del sector energètic on, encara pensam que
fins que no estigui damunt la taula, idò tampoc no farem una
acció determinada i concreta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Barceló i
Milta, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair les dades
que ens ha donat d’aquesta convocatòria de subvencions
d’instalAlacions d’energies renovables i si efectivament és així
com diu, que s’ha cobert el cent per cent, crec que és una dada
positiva en aquest sentit, per tant, és evident.
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El que em preocupa és la segona part, aquest canvi que diu
d’estratègia en l’àmbit estatal que ja l’anterior govern del Sr.
Zapatero va començar i que el Sr. Rajoy ha acabat de liquidar
perquè des del nostre punt de vista això ens du concretament, ja
no parlo de l’Estat, sinó a les Illes Balears a no complir els
objectius europeus de lluitar contra el canvi climàtic,
directament. No els complim, efectivament, i difícilment els
podrem complir.

Des del meu punt de vista el pacte entre el Govern central i
les grans companyies, el que es denomina el preu polític
d’electricitat és culpar del dèficit tarifari a les renovables quan
des del nostre punt de vista això no és real, no és així. Del
dèficit tarifari no es pot culpar les renovables, simplement és un
acord que s’ha pres d’aquesta manera per un increment del preu
del gas i del petroli que -com dic- afecta especialment les Illes
Balears i ens afecta tant perquè hi ha 120 empreses a les Illes
Balears amb 600 treballadors i treballadores que hi fan feina,
dins el sector de les energies renovables, hi ha tota una sèrie de
projectes energètics que podrien quedar aturats i evidentment
com he dit no compliríem el que la Unió Europea ens marca en
aquests moments.

Crec que en aquests moments estam davant un problema la
solució del qual no passa, efectivament com vostès diu,
probablement per subvencions, però és que no és aquest el tema.
El tema és que es culpa d’un dèficit tarifari un sector que no té
en té la culpa i en canvi, bé, com sabem es dóna totes les
facilitats del món, per exemple, a l’energia nuclear quan aquesta
energia nuclear no té aquest... les condicions perquè se l’ajudi,
en l’àmbit estatal em refereixo.

En definitiva, Sr. Aguiló, m’agradaria veure una actitud més
belAligerant per part seva en relació amb el tema de
l’equiparació, per exemple, amb les Illes Canàries. Diu que ja
ho han demanat com a govern i el seu grup ho va rebutjar... per
cert, a Palma sí que ens varen donar suport, a exigir al Govern
central un règim per a les renovables similar al de Canàries. 

Per tant, en aquest sentit, compta amb el nostre suport, però
evidentment si realment el volen cercar, si ho diu amb la boca
petita no... és una qüestió en la qual no anirem enlloc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Aguiló i Fuster per un temps màxim de cinc minuts.

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

Sí, dues qüestions, bàsicament. Primera, el tema de
Canàries, probablement el que acabi passant és que Canàries
tampoc no tengui subvencions, probablement. Aquest és un
escenari en el qual segurament haurem de fer feina. Per tant,
haurem d’anar a una alternativa que és aquesta que li he dit a
vostè, bàsicament fomentar l’autoconsum. 

L’autoconsum, també hi va haver molta resistència durant
molt de temps al fet que es posàs en marxa, però finalment la
normativa (...) aprovada crec recordar en el mes de desembre.
Pensam que aquí tenim un camp importantíssim com a illa,
importantíssim. 

De fet, el tema de no complir les condicions o els
percentatges d’energia renovable és un dels que més ens
preocupa, amb molta diferència, perquè partim amb unes
diferències enormes respecte a la resta d’Espanya, enormes.
Hem de dir que aquestes diferències es varen generar quan hi
havia primes, primes que es possible que no generin el dèficit de
tarifa, però és cert que estan costant de l’ordre de 6.000 milions
d’euros anuals, són quantitats astronòmiques. Realment han
permès fer un avanç en aquest sentit, però també és veritat que
no són sostenibles, també és veritat, i que hi ha camins
alternatius per arribar a situacions desitjades. 

Serà difícil que durant aquesta legislatura puguem assolir el
20% que ens vàrem marcar, serà difícil, però estam i partim de
l’1,5% de percentatge d’energia renovable, 1,5%, un
percentatge baixíssim, realment baix, preocupant fins i tot, i
percentatge que es va assolir havent-hi primes de manera que el
que no ha funcionat no és això, aquest no és el tema, és rellevant
a l’hora d’apostar per l’energies renovable, hi ha altres fórmules
i altres camins i aquestes fórmules i aquests camins podran (...)
una definició tot d’una que hagi aparegut aquesta llei del sector
energètic que esperam que sigui en els propers dies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. 

2) Pregunta RGE núm. 120/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Baleart.

3) Pregunta RGE núm. 121/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Eurobijoux.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 120/12, relativa
a Baleart, intervé el diputat del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el Sr. Barceló i Milta
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President. Volia fer una petició a la Mesa i també al
Sr. Aguiló que és agrupar les preguntes RGE núm. 120/12 i
121/12, ja que estan relacionades i es podrien fer en un mateix
debat.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que no hi ha cap problema, Sr. Barceló, idò...
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Idò, Sr. Barceló, crec que no hi hauria cap problema a
agrupar aquestes dues preguntes RGE núm. 120/12 i 121/12.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. Efectivament, parlam de la supressió de la Fira
Baleart, una fira que estava molt consolidada i que donava un
impuls al sector de l’artesania a les Illes Balears, un sector que
en aquests moments té vertaders problemes. Jo diria..., no per la
supressió de la fira lògicament, són temps complicats, temps
difícils, però em dóna la sensació i per ventura avui vostè ens
donarà llum a una altra qüestió, és que no hi ha política de
suport a l’artesania per part del Govern de les Illes Balears. 

El mateix a un sector, concretament de la indústria balear, el
sector de la bijuteria que ja vist com la Fira Eurobijoux que
primer va passar de Menorca a Mallorca, però evidentment
encara es feia en territori de les Illes Balears, ara ja ha fugit de
les Illes Balears, també per manca de suport del Govern de les
Illes Balears.

A això, hi hauríem d’afegir -no està a les preguntes, però
s’ha produït posteriorment i més recentment- la Fira Nàutica
que era una de les poques que durant anys sí que tenia una
justificació econòmica que tenia uns certs beneficis com a
mínim, en relació sobretot a les altres.

En definitiva, vostè a la seva compareixença ja ens va deixar
ben clar que no hi hauria aportacions per a fires i que hi hauria
les fires que generassin ingressos. Això sí, deia que hi hauria
d’haver fires, això sí, que haurien de cobrir la despesa, però
que...l’aposta per la política firal sí que es faria per part del seu
govern, tot i que insistia que s’havien d’autofinançar i ser
sostenibles. És clar, amb aquest sistema el que veim és que
simplement no n’hi ha. La realitat és que simplement no n’hi ha.

Per tant, bé, la veritat és que això llavors té implicacions
com dic sobre el sector de l’artesania, sobre el sector de la
bijuteria o en el cas de la Fira Nàutica sobre el sector nàutic, té
implicacions i no veim que hi hagi alternatives. 

Entenc que la política firal s’ha de reconduir, el passat
govern ja va integrar el que era Fires i Congressos dins l’IDI
perquè no tenia sentit mantenir un ens com era Fires i
Congressos per si tot sol per fer mitja dotzena de fires l’any. Per
això ja es va reduir aquesta empresa i es va ajuntar amb l’IDI i
també evidentment ja es va començar a replantejar quines fires
s’havien de fer i quines no. 

El que passa és que la realitat és que hem passat a no fer res,
fins i tot algunes que... fins i tot essent deficitàries, sí que tenia
una ajuda al sector i tenien per tant -diguem- un sentit que es
fessin per part del Govern, però com dic, crec que aquesta
macroconselleria que vostè presideix, bé idò en realitat les
polítiques industrials, comercials, etc., crec que han quedat
reduïdes a la mínima expressió i no hi ha vertader suport a
aquestes àrees de l’economia, la qual cosa a més va en
detriment d’aquella idea de la diversificació econòmica i de no
centrar-ho tot únicament i exclusivament en el que han estat
durant anys locomotores de la nostra economia com són turisme
i construcció, però no veim que en aquests moments hi hagi
altres alternatives i molt manco que es plantegi des del Govern
el suport a altres sectors.

Per tant, en definitiva, m’agradaria saber les conseqüències
que tendrà sobre aquests sectors aquesta supressió de les fires.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Li contesta el Sr. Aguiló Fuster per un
temps màxim de deu minuts.

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

Moltes gràcies. Jo crec que i vostè ho ha dit, s’havia de
reformular la política de fires, s’havia de reformular perquè de
qualque manera dúiem 20 o 26 anys fent exactament el mateix.
I sempre ho hem dit, en un procés d’innovació, en un procés de
canvi, requereix això, innovació i canvi. Aquest canvi i aquesta
innovació necessita una mica de temps. Jo li puc dir que la fira
Baleart o la Fira Nàutica no són fires suprimides, són fires que
no s’han fet els anys 2011 i 2012. I per què no s’han fet?, idò
bàsicament perquè no tenien demanda per part de la gent que
vol participar-hi. 

Per posar-li un exemple, l’artesania; dins el sector de
l’artesania tenim un total de 1.542 professionals, dels quals
només 25 ens varen mostrar la seva intenció de participar a la
fira. Només van ser 25, perquè les condicions..., la capacitat de
generar negoci, la capacitat d’arribar al públic era petita i hi era
perquè duia una dinàmica de no canviar, d’estancament,
d’status quo, de no-transformació. I el món empresarial, el món
de la producció en aquest moment si necessita alguna cosa, és
capacitat d’adaptació. Això ens va fer pensar que necessitàvem
fer un replantejament de totes aquelles fires que faci falta, i
aquesta n’és una. Però probablement l’any 2012 sí que es podrà
fer, però s’haurà de fer amb plantejament diferent. Un
plantejament que a més a més, serà autosostenible, no farà falta
que hi hagi aportacions públiques.

En el cas de la Fira Nàutica li puc dir exactament el mateix.
No sé quantes fires nàutiques s’havien celebrat, però deuen ser
unes 24 o 25. I tampoc no hi ha hagut transformacions, tampoc
no hi ha hagut canvis. Si vostè parla amb el sector, molts li diran
que estan contents que enguany no es faci, estan contents perquè
de qualque manera no es veuen obligats a participar en una cosa
que no els anava massa bé.

Això significa que no s’han de fer? No, sí que s’han de fer,
però s’han de fer d’una forma diferent, d’una forma en què
s’ordenin els mercats, en què s’ordenin els sectors, els
subsectors. En el cas de la Fira Nàutica podem parlar del sector
dels iots com un sector diferent del de barques petites o (...). Tot
això s’ha de reordenar i s’ha de trobar una ubicació que sigui
realment sostenible i atractiva per al públic i per als participants.
En aquesta feina estam.



106 ECONOMIA / Núm. 9 / 22 de març del 2012 

 

Jo crec que això és el que ens pertoca fer en un moment com
l’actual, repensar tot allò que s’havia fet i fer-ho de bell nou.
Posar damunt la taula totes les cartes, veure allò que no
funciona i quedar-nos amb allò que funciona amb propostes
noves. Probablement les propostes que facem, tal vegada no
totes funcionaren, però moltes sí. De fet, ja hi ha tot un seguit de
fires que probablement es faran sense cap dificultat, alguna
d’elles ja s’ha fet amb autofinançament i ens durà a tenir sectors
molt més sòlids i molts arrelats i amb capacitat de creixement
en el futur, que al cap i a la fi és el que ens interessa.

Parlàvem també de la bijuteria i de la Fira de bijuteria.
D’alguna manera és el mateix, el que és interessant és que hi
hagi moviment, que funcioni, que sigui realment competitiu.
Pensam que tenen capacitat i alguna cosa més que capacitat, han
de ser competitius. La indústria balear, a pesar que les dades no
són bones i a pesar que hi ha un retrocés, tenim sectors que
incrementen la seva exportació, que incrementen la seva relació
amb els mercats més competitius. És ver que encara és petit i el
saldo no és el que ens agradaria. Però d’alguna manera si
reforçam la seva competitivitat, i reforçar la seva competitivitat
és llevar les crosses que signifiquen les ajudes públiques,
aquestes seran més fortes. I aquesta és la política que durem a
terme.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, té la paraula en torn de rèplica.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Jo no som un entusiasta de les fires i, efectivament, estic
d’acord amb el replantejament, ja he dit que s’havia començat
la passada legislatura, un altre plantejament, l’autofinançament
i la capacitat d’adaptació. Tot això està molt bé, però em tem
que el que pot passar en alguns sectors és que ja no hi hagi
sector quan facem aquest replantejament. És això que a mi em
fa passar pena. En aquest moment la situació és tan complicada,
estan tan avall, que sense el suport de l’administració algun
sector ja no sobreviurà, ja no és que tengui capacitat
d’adaptació, simplement ja no hi serà.

En qualsevol cas, ja li dic, la qüestió de les fires que se
puguin fer amb aquest autofinançament, amb aquest
reordenament em pareix molt bé, em pareix fantàstic, però -
insistesc- crec que el Govern hauria de ser més actiu en les
seves polítiques sectorials respecte de determinats, vostè mateix
ho ha dit, les dades de la indústria de Balears no són bones, i si
ens falla un dels sectors que ens poden ajudar en aquests
moments a la diversificació, al final el monocultiu cada vegada
serà més evident i més gran.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Aguiló Fuster.

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

Jo estic d’acord amb vostè. També és veritat que nosaltres
governam des de fa 8 mesos, vostès varen governar quatre anys.
En aquest sentit posar en marxa el procés de transformació té un
cost, que és per sortir i dir que enguany aquesta fira no es fa
perquè es fa un replantejament i és un cost que nosaltres
assumim. Creim que aquesta és la nostra labor, que això és
important, i donar l’impuls significa de qualque manera
reconèixer que hi ha d’haver aquest canvi i aquesta
transformació.

Estam convençuts que els sectors industrials poden tenir
viabilitat a Balears, n’estam convençuts; però també és veritat
que estam convençuts que la política que s’ha fet en els sectors
industrials no és l’adequada, que l’hem de transformar. I en quin
sentit l’hem de transformar?, prescindint -ho dic una vegada
més d’una forma clara-, prescindint de les ajudes públiques, no
creim que aquest sigui el sistema, això no fa que les empreses
siguin més competitives, i sí intentant actuar allà on hi ha
dificultats perquè el sector públic té una part de la producció
amb valor afegit. Vull posar per exemple els preus dels ports,
els preus del transport, on es pot actuar perquè aquest sigui més
competitiu i ens pugui igualar a altres bandes. Crec que aquí
tenim molta feina per fer. Aquells ofegaments que de vegades
es produeixen per la normativa de la comunitat autònoma o de
la normativa nacional, és allà on hem d’actuar de forma clara
perquè els sectors puguin ser més competitius. 

Ens trobam amb moltes indústries que, en les mateixes
condicions produint a la península, podrien sortir endavant, però
pel fet de ser a unes illes, tenen dificultats afegides. Tenim
productes que són perfectament competitius a les Balears, però
no ho són en els mercats internacionals perquè els sistemes de
logística i els sistemes de transport no funcionen tan bé com ens
agradaria. Jo crec que aquí és on hem d’actuar, mirar que les
condicions siguin iguals que altres bandes i que aquestes
indústries que són competitives dins Balears, també ho siguin
dins els mercats internacionals, gràcies a un aparell logístic
suficientment potent perquè això sigui possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló.

4) Pregunta RGE núm. 176/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
producció industrial de les Illes Balears.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 176/12, relativa
a la producció industrial a les Illes Balears, intervé el diputat del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca Sr. Gabriel Barceló i Milta per un temps màxim de deu
minuts. Té la paraula Sr. Barceló.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

És una continuació del tema que hem encetat ara. Com
valora el Govern la caiguda de la producció industrial a les Illes
Balears que a finals de l’any passat, el mes de novembre, va ser
del 14%, el doble que la del conjunt d’Espanya? Érem la
comunitat autònoma que lideràvem els descensos en aquell
moment, de fet la variació mitjana de la producció industrial en
els onze primers mesos de l’any a les Illes Balears era una
davallada del 4%, molt superior a la mitjana estatal, que era del
-1,4%, i dúiem concretament el novembre tres mesos
consecutius en taxa interanual; és a dir, a finals de l’any 2011
estàvem pitjor que a finals de l’any 2010.

Bé, hem començat a tractar el tema a l’anterior pregunta,
vostè ha dit que els sectors han de prescindir de les ajudes
públiques, de fet, jo estic d’acord en l’acompanyament a les
empreses, s’ha de fer un acompanyament, de vegades és molt
millor en lloc de donar a una empresa 3.000 euros, donar-li uns
serveis de com s’ha de fer un pla d’internacionalització, com
s’ha de fer un pla de màrqueting o de com s’ha de començar una
empresa, que l’administració doni aquests serveis i que es
potenciï, per tant, donar aquests serveis.

Vostè ha tractat un tema importantíssim, el tema del preu del
transport. A mi em cansa parlar d’això i em cansa perquè fa
molts d’anys que en parlam. El problema és que cada un dels
governs autonòmics ha estat reivindicatiu en aquesta qüestió,
però no se soluciona mai. La pura realitat és que el transport
d’una mercaderia de Palma, ja no parlem de Maó o d’Eivissa,
cap a la península és molt més car que després quan arriba
aquesta mercaderia a Barcelona, per exemple, i s’ha de
traslladar a BrusselAles. Barcelona-BrusselAles surt molt més
barat, tot i que són més quilòmetres, molt més, que Palma-
Barcelona, o Maó-Barcelona o Eivissa-Barcelona. Aquesta és
la realitat ens està passant en aquests moments. Estam parlant
d’una diferència de preu molt gran, quan deim molt més car,
parlam que és el doble o el triple. 

I no hi ha manera, tenim el règim especial de les Illes
Balears que encara no està aprovat. Tenim que la Unió Europea
no reconeix aquesta insularitat per a les Illes Balears, perquè
l’Estat espanyol que és qui l’hauria de defensar no l’ha
reclamat, sí que l’ha reclamat per a Canàries, però no per a
Balears, i això és una qüestió que afecta, governi qui governi, a
l’Estat espanyol. No és una qüestió de dir, no, és que el PP ho
va fer bé, el PSOE ho va fer malament, no, no. Crec que tots ho
han fet igual.

Per tant, a mi m’agradaria saber, Sr. Aguiló, si vostè creu de
bon de ver que realment arreglarem aquest tema aquesta
legislatura, perquè si no, bé, aquestes dades de caiguda de al
producció industrial que són del mes de novembre, el novembre
de l’any que ve poden ser igual o pitjor de nefastes. A mi em
preocupa -insistesc- que això no només són persones que se’n
van a l’atur, sinó que és un empobriment del nostre teixit
econòmic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el Sr. Aguiló Fuster.

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

Compartim el diagnòstic del problema, no tant el sistema de
solucionar-lo. És cert, tenim un problema amb el transport
perquè els preus són elevats i fan que els productes, com deia
abans, siguin competitius dins les mateixes illes, però quan
sortim deixen de ser competitius, perquè han de ser competitius
i han de tenir preus similars en els mercats internacionals, això
és el que tots volem. Aquest problema és així, està ben
identificat i fa falta actuar allà on s’ha d’actuar.

A mi em preocupa que la resposta sigui que ens donin
subvencions, crec que així no actuam, i no actuam perquè
normalment es produeix un desfasament. És a dir, a mesura que
arriben subvencions, que sí que arriben al transport, els preus
s’incrementen i és una espècie de carrera contínua, una
subvenció i el preu més alt, perquè es genera un incentiu en
aquest sentit. Jo crec que hem d’actuar allà on realment fa falta
i és posar-ho damunt la taula de les institucions que són
rellevants. La Conselleria de Comerç durant molt de temps va
estar en mans del seu partit, i nosaltres vàrem estudiar totes
aquelles reunions que es varen fer dins la comissió -té un nom
difícil de pronunciar-, Comissió Interterritorial
d’Internacionalització, on es discuteixen els sistemes d’exportar
de les distintes comunitats autònomes. Mai no vàrem veure anar
al bessó del problema a cada una de les actes que vàrem veure,
vàrem veure realment la possibilitat d’atacar el problema, que
és els preus del transport. I els preus del transport es poden
solucionar fent una gestió similar a com es fa a altres bandes.
No hi ha cap motiu perquè els preus de manipular mercaderia en
el port de Barcelona siguin més baixos que manipular
mercaderies en el port de Palma, ni hi ha cap motiu. Es tracta de
sistemes de gestió que siguin similars, i es tracta d’anar per
aquí. Recentment hi ha hagut una sentència per pràctiques
abusives entre dues companyies navilieres. Jo crec que això és
una passa cap endavant per resoldre el problema. Sé que a
conseqüència d’aquestes gestions fetes, s’estaven intentant
introduir més actors dins el sistema de transports perquè hi hagi
més competència i els preus puguin ser més baixos. 

Jo sempre faig la mateixa reflexió, el transport marítim com
a transport marítim té preus molt més competitius que qualsevol
altre tipus de transport. Ser una illa pot ser un avantatge, no un
desavantatge en aquest sentit, si ho sabem aprofitar, es tracta de
trobar la fórmula perquè això sigui així, i la forma, com sempre,
és introduir més competència. 

Dit això, vull reiterar que les empreses industrials a Balears
demostren, a pesar d’aquesta caiguda, una fortalesa que també
és similar a la fortalesa que demostren altres empreses
industrials a la resta de l’Estat, en concret em referesc al tema
d’exportació. Les exportacions augmenten en quantitats
importants i, tant a nivell nacional com a nivell de la comunitat,
la veritat és que pensam que durant el 2012 es pot arribar a un
equilibri de balança comercial, la qual cosa, no és mèrit
d’aquest govern evidentment, però sí és mèrit del món
empresarial, que fa les transformacions i els ajustaments
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necessaris perquè això sigui així. I es faran més intensament en
el moment que sigui realment el camí que s’ha de seguir per
part de les empreses per ser competitius i no acudir a les ajudes
estatals o a la protecció per part de l’Estat.

En aquest sentit, a pesar que encara hi ha dificultats, que
som en un moment de la crisi molt dur, hi ha un llum al final del
túnel quant a la capacitat d’exportar. Jo tenc les dades per posar-
li damunt la taula: manufactura de cuir, augment de les
exportacions un 30%; calçat un 15%; perles i bijuteria un 72%,
..., en fi, i podríem continuar. Aquesta és una dada que ens fa
pensar que si realment les empreses són competitives, si fan els
transformacions i nosaltres posam el que ens pertoca a nosaltres,
el tema on el sector públic afegeix valor, bàsicament en la gestió
de ports i aeroports, hi ha els elements necessaris per poder
sortir endavant amb moltes possibilitats d’èxit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, té el torn de paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt breument. És evident que en el tema de ports hi ha
molta feina a fer, vostè ho ha dit. Hi ha tarifes que aquí són molt
més cares que a altres bandes i això no té en alguns casos una
justificació, més enllà de males pràctiques, des del nostre punt
de vista i s’hi ha de posar remei.

Efectivament el tema de les subvencions i ho hem vist en el
transport aeri, no soluciona el problema, però qualque cosa
s’haurà de fer. Haurem de veure què funciona a Malta, a
Canàries o a altres bandes per veure com ho resolen a altres
bandes, perquè vostè ha dit que ser un illa pot ser un avantatge,
però en el nostre cas no ho és i el tema és històric, tan si parlam
de transport aeri, com si parlam de transport marítim. En
qualsevol dels dos casos el tema és un desavantatge, no només
per als residents, lògicament, sinó per al nostre sector
empresarial, per al nostre sector econòmic. 

Aquestes dades que vostè em dóna d’exportacions,
efectivament poden ser interessants, que determinats sectors
incrementin les seves exportacions, però jo insistesc que les
dades d’empreses que tanquen i de la producció industrial no
són bones i evidentment això significa que el seu govern ha de
tenir una posició activa en aquest sentit per tal de redreçar
aquesta situació. Evidentment a final d’any veurem com estam
i on som. 

Insistesc, crec que el tema del transport és un dels problemes
que tenim, no l’únic, però cansa que històricament sempre ens
lamentem del mateix i no vegem la solució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguiló Fuster, en torn de contrarèplica té vostè la
paraula.

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

Efectivament cansa. Jo tenc la percepció que no s’ha anat
pel camí correcte, s’ha anat pel camí de la subvenció, pel camí
d’intentar aportar doblers per part de les distintes institucions
amb un resultat més que discutible, és evident. Podem fer un
(...), quan augmenta la subvenció què passa? Els preus
augmenten de forma sistemàtica.

Jo crec que el tema de les xarxes de logística, a totes els
nivells, cada vegada han de tenir més pes. I en aquest sentit vull
recordar que aquest partit va promoure el corredor del
Mediterrani, és un element important en aquest sentit, és un
element important. I també els vull recordar que en els distints
fòrums hem posat damunt la taula aquest fet: gestionem d’una
forma eficient les diferents infraestructures que són fonamentals
per a una illa. Moltes d’elles no depenen de nosaltres, però si ho
posam damunt la taula podem fer moltes coses perquè les coses
vagin canviant i es vagin reformant.

Identificar els problemes de forma correcta és la forma de
solucionar-los, i en aquest sentit jo crec que passar d’una
política de subvencions a una política de gestió ens ajudarà a
tots, ens farà més competitius i ens farà molt més forts, i en això
estam, i esperem que es pugui arreglar durant aquesta
legislatura. Jo crec que som conscients, el tema de la manca de
doblers públics ajuda en aquest sentit, i pot ser un element de
fortalesa cap al futur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló

5) Pregunta RGE núm. 247/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions en promoció.

I per formular la cinquena pregunta, RGE núm. 247/2012,
relativa a actuacions en promoció, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. Continuam amb temes
d’indústria, de suport a les indústries de les nostres illes en
temes de promoció. 

Veim que un dels objectius de l’IDI és promocionar
comercialment qualsevol producte o el seu producte a les Illes
Balears. És un dels objectius d’aquest institut que està dins la
conselleria que vostè presideix. A dia d’avui, amb totes les
dificultats que passa el nostre sector industrial, exposat i ja
parlat a anteriors preguntes i altres vegades en aqueixa mateixa
comissió o fins i tot en el ple, jo crec que estam tots d’acord que
és necessari actuar, i avui, almanco el nostre grup, no disposam
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d’aquesta informació sobre les actuacions que durà a terme
l’IDI per dur a terme precisament un dels seus objectius, que
entre altres és això, la promoció comercial de qualsevol
producte o servei que es produeixi a les Illes Balears.

Sabem tot allò que no faran, però no sabem allò que sí que
faran. Hem mirat a la web i no hem vist de forma clara quines
són aquestes actuacions de promoció que durà a terme l’IDI
enguany per desenvolupar aquest objectiu genèric. Avui hem
sabut, per avui, no?, fins avui, aquests mitjans de comunicació
tot això que (...) deixat fet, i jo crec que aquesta relació de fires,
tant Baleart, que va ser la primera, la d’Eurobijoux, la nàutica...,
estam perdent posicions com a destinació empresarial que jo
crec que és preocupant. 

Estam d’acord o podem entendre, podem estar fins i tot
d’acord que el tema de les subvencions no és qüestió, vagi dir
per endavant. Tampoc que ho han de ser les fires, d’acord. Però
com deia vostè fa un moment les cartes ja estan damunt la taula,
entenem que després de nou mesos de posar cartes damunt la
taula, ja hi deuen ser totes, no n’hi haurà més de cartes, no?, i és
el moment de saber què pot fer el Govern -alguna cosa pot fer-
què pot fer el Govern per promocionar en base a aquest objectiu
aquest institut, aquestes empreses nostres que realment els fan
falta fer.

Són tot notícies negatives, i jo crec que aquesta és la
comissió per tractar-no; per ventura no a un altre lloc, però en
aquesta comissió sí. Afegim a tot el que dèiem d’aquestes fires
que estam perdent posicions perquè se n’han anat algunes
d’elles a un altre lloc. Llavors no són aquí però són a un altre
lloc, realment, les d’Eurobijoux. Però també hem vist d’altres
qüestions avui colAlateralment: el tema de suport al sector
audiovisual, un sector que tots entenem que és clau per tot allò
que implica de projecció exterior, de llocs de feina, de
tecnologia, que també passa per un mal moment. És a dir, totes
aquestes qüestions veim que les empreses de la nostra illa no
tenen aquest suport que pensam que haurien de tenir.

Però és que, a més, les fires són una qüestió, però hi ha
moltes més actuacions, moltes més actuacions per promocionar
les nostres empreses, els nostres productes, per així incentivar
les vendes. Aquest genèric donar suport, que el Govern moltes
vegades diu, vostè mateix i altres consellers, a les empreses de
les Illes Balears és insuficient, avui; està bé dir-ho però fa falta
alguna cosa més. Tots estam d’acord en la importància del
nostre teixit empresarial de les nostres illes, la necessitat de
diversificar: sector agroalimentari, l’audiovisual -ho torn repetir
perquè em pareix clau. Crec que també fins i tot el Govern és
conscient d’aquestes dificultats per les quals passa tot aquest
sector, i pensam, li deia jo, que nou mesos és un període de
temps bastant més que suficient per saber quines actuacions de
suport es faran en el món empresarial.

El que ens preocupa a nosaltres és que avui no hem vist cap
pla de promoció de les empreses ni dels seus productes. Hem
mirat la web de l’IDI i no hem vist que hi hagi cap planificació.
Hi ha actuacions soltes, algunes coses que són interessants, però
no veim que hi hagi cap fil conductor, cap estratègia, cap pla
pensat que es vagi desplegant. Hem vist que hi ha un pla
d’internacionalització del Govern de les Illes Balears que té un
títol certament interessant, però tampoc no està penjat a la web.
Jo personalment l’he demanat i encara no ens ha arribat. És una

tasca molt interessant aquesta d’ajudar les nostres empreses,
vostè ho deia fa un moment, per sortir a vendre els nostres
productes a l’exterior, pensam que és essencial, i crec que
aquesta tasca és possiblement, al nostre criteri almanco, la més
urgent i necessària i on és necessari fer més feina. 

Hem vist també que hi ha dins el pla sectorial per als vins
d’Espanya actuacions previstes que suposam que hi haurà
empreses nostres que s’hi acolliran, i ens pareix no bé, sinó
essencial aprofitar totes aquestes sinèrgies amb organismes que
ja fan feina cap a l’exterior, com la Cambra de Comerç o
l’ICEX, però no hem vist la nostra pròpia estratègia, que per
suposat es podria sumar a aquesta per dur a terme aquestes
actuacions. 

Tenim a les Illes Balears moltíssimes d’empreses, molts de
productes per vendre, i moltes d’elles són competitives. És
necessari aquest full de ruta, uns objectius, unes actuacions per
mercats, per sectors, avaluable, i després dur-ho a terme amb els
recursos de què es disposi, i això és el que nosaltres voldríem
saber. Hi ha un pla avui?, el Govern té un pla de promoció?, en
sentit ample, no de fires, que n’hi ha que sí i n’hi ha que no, no.
Si és que no el tenim, per què no el tenim?; si el tenim, ens el
pot explicar?; i fins i tot ens el pot fer arribar? 

Pensam que no es poden improvisar les actuacions ni de
promoció ni de qualsevol altra qüestió, perquè es perd
efectivitat, entre altres coses. La racionalització dels recursos
ens obliga, i també l’efectivitat, a tenir aquesta ruta a seguir,
però de forma immediata, per a l’any 2012 clarament però
emmarcada dins un termini de tres, quatre anys. Per això,
perquè els empresaris necessiten aquest suport del Govern, però
que es materialitzi, li demanam les actuacions en sentit ample,
quin és el full de ruta que durà l’IDI l’any 2012.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Li contesta el Sr. Aguiló Fuster.

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

Gràcies. L’actuació que ha de dur l’IDI i que està duent
l’IDI des de fa uns mesos és bàsicament la que està marcant la
Llei 5/2011, d’emprenedors, que vull recordar que té tota una
sèrie d’eixos que són importants i que s’han de posar damunt la
taula. 

En primer lloc, capital humà i talent; es tracta de fer la feina
necessària perquè l’esperit emprenedor pugui arribar a tota la
joventut, a tots els escolars, a tots els universitaris, a tota aquella
gent que fa formació professional. De fet ja hem començat
moltes actuacions en aquest sentit, però el gruix, evidentment,
es produirà amb el nou curs, el curs que ve intentarem que hi
hagi dins els programes i dins els currículums de tots els
estudiants i dependent de cada nivell la necessària formació
perquè hi hagi un visió positiva de l’emprenedor, que s’entengui
el que és un emprenedor, que s’entengui el que és assumir risc,
que s’entengui el que és empresari i que deixi una visió positiva
d’aquella persona que té capacitat d’iniciativa i de dur-ho
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endavant, i de les possibilitats reals que això sigui així. Pensam
que això és realment important. En aquest moment li puc dir
que ja s’estan fent xerrades, s’estan fent actuacions, s’estan fent
setmanes d’emprenedors, s’està duent a terme a municipis i amb
estructures que són heretades d’altres èpoques, del
desenvolupament local, d’agendes de desenvolupament local,
etc. S’estan duent ja a terme actuacions importants que, ja dic,
tendran més importància durant el curs que ve que no ara.

També s’està fent una tasca de coordinar. Fins ara hi havia
moltes actuacions per a emprenedors però estaven disperses; hi
havia vivers d’empreses, hi havia actuacions fetes per
ajuntaments, n’hi havia fetes pels consells, per distints
organismes, dins el mateix govern distintes conselleries feien
actuacions però d’una forma molt dispersa, i s’està fent una
labor de coordinació, d’identificar i avaluar els recursos
existents, les infraestructures, i pensam que també dins un temps
ja molt breu, perquè s’ha avançat molt ja en aquest sentit, es
podrà oferir un catàleg d’actuacions molt més clar, molt més
concís, molt més precís del que teníem fins ara.

I en el mateix sentit també podem dir que s’estan intentant
coordinar tots els productes, els serveis que està oferint
l’administració, les diferents administracions, que també, a
conseqüència que s’han anat afegint i han anat fent una mica
cada una al seu aire, necessitàvem una política de coordinació
i d’acció conjunta. Això pensam que és la feina que ha de fer
l’IDI en aquest moment i durant aquest curs 2012.

I per últim tenim..., per últim no, ens queden dos temes. Un
és la simplificació administrativa. La simplificació
administrativa, de la qual hem parlat moltes vegades, té una
dificultat primera; primer és identificar-la. Quan intentes saber
quines són les accions per simplificar administrativament els
tràmits te trobes que és difícil conèixer els tràmits, aquesta és la
realitat; fins i tot hi ha una dificultat perquè estiguin tots damunt
la taula. Bé, aquesta feina també s’ha fet i també ben aviat hi
haurà normativa en el sentit de fer molt més fàcil tota la
implementació d’una nova empresa. Jo els vull dir que tenim
intenció de posar en marxa la llicència exprés, amb la qual es
pugui posar un negoci en marxa d’una forma immediata.

Això no ha estat fàcil, arribar a reunir aquesta informació,
perquè li vull comentar que per exemple la indústria del calçat
té una normativa per a ella, una normativa ad hoc; en tenen les
empreses de serveis energètics, el comerç, la perruqueria..., en
fi, hi ha normativa per a pràcticament tot tipus de branca
d’activitat, i això fa que hagi requerit més temps potser del que
ens hagués agradat en un principi tenir tota la informació
damunt la taula per dur a terme actuacions.

Tenim el tema de les finances, de mirar de facilitar el crèdit,
i aquí també s’han fet actuacions importants a través de l’ISBA
que han arribat a moltes PIME, que han arribat a molts
d’emprenedors, que han arribat a moltes empreses que tenien
una especial dificultat per accedir al crèdit, perquè tenguin tots
els elements i tot allò que feia falta per pensar que són viables.
Tenim el Pla d’internacionalització que vàrem presentar fa dues
setmanes i que m’imagín que estarà penjat, també, de forma
ràpida -no sé si està de forma ràpida- a la web, que jo crec que
té dos elements que són importants: un és la coordinació de
distints organismes i de distintes administracions, posar blanc
sobre negre què és el que fa falta per exportar, què és el que fa
falta per arribar a mercats internacionals i quin és el camí
perquè això sigui possible; i un altre identifica una altra vegada
els problemes que passen una altra vegada pel que havíem dit
abans, pels problemes del transport que també s’han de
solucionar.

I tenim per últim la promoció empresarial que marca la Llei
d’emprenedors, que també s’està fent, s’està fent mitjançant, de
moment, entrevistes, enquestes, per detectar les necessitats del
món de les empreses i veure com es pot arribar, sense recursos
una vegada més, sense recursos, mitjançant, bàsicament, canvis
de normativa que puguin fer més fàcil tota l’activitat
empresarial.

Tot això, és cert, requereix una mica de temps i ens hagués
agradat poder-ho haver presentat d’una forma una mica més
ràpida. Bé, d’aquí a un temps podrem fer passes més certes,
passes més contundents per poder arribar a una realitat; no tant
anunciar plans, que a vegades són un anunci d’un pla que queda
molt maco, grans titulars, sinó una acció molt més profunda,
molt més real que sigui realment una transformació de
l’aprenentatge, l’emprenedoria i l’activitat empresarial, que hi
hagi una visió més positiva dels empresaris, que realment es
reconeguin com agents socials molt importants i de primera
magnitud a l’hora de crear teixit productiu i crear capacitat de
competir en mercats internacionals; reconèixer la importància
-que també ho hem fet- del món de la formació, de la
importància cabdal del capital humà format, tant per a
empresaris com per a treballadors, perquè aquesta és la clau que
els salaris puguin ser alts, si no, no hi ha manera, no hi ha cap
altra forma que els salaris pugin si no és a través d’una millora
de formació, tota la resta..., ja es poden fer PNL i...; en fi, la
formació és l’únic que ens conduirà a salaris més elevats, i això
s’està posant en marxa a través d’aquests plans que ja li dic i
que tendran, evidentment, els seus fruits més al mitjà termini
que no al curt termini.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Oliver, té cinc minuts per al torn de rèplica.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. He entès, Sr. Vicepresident, que
l’IDI, entre la filosofia i les retallades, no dedicarà recursos, dic
en general, no ja econòmics, que m’imagín que tampoc, a la
promoció dels nostres..., ja dic, les empreses i els productes,
perquè entenem que no farem fires, que potser no assistirem a
fires a l’exterior, que jo tampoc no és que sigui cap entusiasta
de les fires; a mi em pareix molt bé aquesta substitució, però per
una altra cosa. És a dir, això veim que no podem, que no ens va
bé, la situació que sigui, parlar amb tot el sector; facem una cosa
nova, innovadora, rompedora, en promoció; o no en feim.

A mi és això el que no m’ha quedat clar. Jo he entès que
bàsicament l’IDI, que és vera que un dels seus objectius és el
que jo li deia, però en té molts més, es dedica a aquests aspectes
que vostè ens deia, que esperem que donin els seus fruits el més
aviat possible, però també aquest aspecte de promoció, que jo
crec que és important, de donar a conèixer, de no perdre un lloc,
de mantenir el lloc que tenim, de sortir a l’exterior, entenc que
forma part d’aquesta promoció sortir a l’exterior, convidar que
venguin aquí en unes altres condicions, fora d’aquest marc...

A mi també m’agrada canviar i pot ser que sigui el moment,
per necessitat i per convicció, però a mi el que m’agradaria
saber és: no farem les fires?, no acudirem a fires?, hi anirem
d’una altra manera...? Molt bé, però què farem? A mi
m’agradaria, si no li vol dir un pla, actuacions, és a dir, quines
actuacions?, senzilles, petites; a mi em van bé quasi totes. A
vegades és vera que una actuació ben pensada, senzilla,
concreta, sense gaire recursos, fins i tot, pot donar lloc a una
repercussió important, però jo no la veig; veig el que deixam de
fer però no veig que el farem, i això és el que..., si vostè pogués
dir-me alguna qüestió petita, concreta, o molt grossa, que
m’agradaria, li ho agrairia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Aguiló, té vostè el torn de paraula per a la
contrarèplica.

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

Gràcies. En fi, potser no m’he explicat bé, però crec que
s’estan fent coses i que aquestes coses evidentment tenen un
recorregut en el temps. Quan dic no dedicar recursos em
referesc a no dedicar subvencions; és l’únic, perquè, recursos,
se n’hi dediquen, i molts, i molt; recursos humans, l’IDI
continua fent la seva tasca, són 80 persones, en fi, són recursos
humans importants, són recursos materials importants, i pensam
que ha de tenir continuïtat. Però no només l’IDI; l’IDI, el Parc
Bit, BITEL, l’IBIT... Són molts de recursos que el Govern està
dedicant a activitat empresarial. El que passa és que s’havia fet
d’una forma una mica dispersa i es tracta que es puguin fer
rendibles, es pugui augmentar la seva productivitat, que és el
que ens interessa a tots perquè ho pagam entre tots, i per tant la
capacitat d’arribar als objectius també és important, i això
requereix tot un procés de reordenació. Aquest procés de
reordenació és al que em referia quan deia coordinació.

Coordinació significa posar en un únic document, un únic mapa
tot allò que s’està fent per part de distints organismes dins el
Govern, per mirar d’evitar que hi hagi duplicitats i que hi hagi
activitats que fins i tot es poden contrarestar en qualque cas.
Això pensam que és importantíssim, i és una feina que és prèvia
a qualsevol pla en lletres grosses de titulars.

En segon lloc, la simplificació administrativa. La
simplificació administrativa, ho he dit, és importantíssima.
Duim molts d’anys fent moltes lleis, i aquestes lleis moltes
vegades se superposen i no ens adonam i acaben creant
autèntiques dificultats perquè ningú no hagi arribat a pensar en
elles; ha pensat, potser, amb l’objectiu principal i no ha pensat
tant amb els objectius colAlaterals. Això requereix una anàlisi en
profunditat de quins són els requisits que, per exemple, fan falta
per muntar una fruiteria, per exemple, i són molt més dels que
podríem pensar ara aquí vostè i jo, li puc assegurar que són
molts més, una cosa tan senzilla com aquesta.

Això requereix una labor d’anàlisi, de mirar sector per sector
perquè afecta cada sector, ja li dic, una normativa pròpia, mirar
el que és simplificable i el que no és simplificable i,
evidentment, donar una passa, primer agafar tota la informació,
això és una feina que es fa des de l’IDI, agafar tota la
informació, ordenar-la per després poder legislar amb
condicions adequades.

Tercera, finances, incrementar els recursos, en aquest cas a
ISBA és molt important, és incrementar els recursos que van a
parar a les empreses, però d’una manera molt més efectiva que
les subvencions, amb un multiplicador molt més important, però
molt més important, vull dir, unes quantitats realment, idò,
d’una diferència important, també rendibilitzar i utilitzar millor
els recursos de l’Administració, els recursos de tots nosaltres.

El tema d’internacionalització requereix evidentment també
accions concretes, detectar on hi ha els problemes més
importants i també fer conscient el món empresarial, en molts
de casos, que la sortida a aquesta crisi, la sortida a fer les
empreses més fortes passa pel fet que els productes no siguin
competitius en l’àmbit local, sinó que siguin competitius en
l’àmbit internacional, que siguin competitius amb totes les
garanties perquè és una realitat.

Detectam que hi ha un capital emprenedor molt important a
les Illes, i ho hem de dir i és una satisfacció perquè crec que ha
de ser una satisfacció per a tots, no és mèrit d’aquest govern, hi
ha un capital emprenedor molt més important del que un podia
pensar en un primer moment, però és veritat que necessita
ajuda. 

Ajuda no significa agafar-los de la mà i dir-los el que han de
fer, tothom ho sap el que ha de fer, significa trobar els mitjans
adequats. Per posar exemples, tema de sòl industrial, que és una
de les altres feines que fa l’IDI, sòl industrial tal vegada ha
assolit uns preus que són impossibles. Aquí hem de fer un
replantejament de la política de preus industrials perquè
realment una empresa que es vol instalAlar, que vol fer una
ampliació, que vol fer una nova aposta, la pugui fer. Això s’ha
de fer. S’ha de fer una política de sòls industrials, tal vegada no
pensar que el preu amb què es va comprar era aquest i ara per
tant, el preu ha de ser aquell perquè..., no ens du enlloc, sinó
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acceptar que els preus han de ser els adequats a les condicions
de l’oferta industrial.

Al mateix temps, cada vegada més, el tema de les
telecomunicacions és important. Els balears som una població
especialment aficionada a comprar per internet i les nostres
empreses competeixen amb empreses de tot el món. Del que es
tractaria ara -i hi ha exemples damunt la taula i hi ha idees i hi
ha gent que té ganes de fer-ho-, que els productes balears surtin
a la resta del món, poden tenir un canal de sortida molt bé a
través d’internet, que en aquest cas no experimenta en molts de
casos les dificultats del transport, no ho experimenta. Aquí hi ha
un camp important abaratir les tarifes... telecomunicacions és un
altre element de competitivitat cabdal i un altre element de
competitivitat que s’ha de posar damunt la taula d’aquelles
institucions que tenen capacitat d’influir. 

Com s’influeix? Una altra vegada de la mateixa manera:
incrementant la competència i en el sector de les
telecomunicacions que és un sector que ja té competència, hem
d’anar una mica més enllà i hem d’aconseguir que sigui més
grossa. 

Tenim eines també dins la mateixa comunitat autònoma, hi
ha el tema dels terminals, de les antenes, el tema dels last mile,
de l’última milla de cablejat, tot això, també hem de fer que
sigui més fàcil del que és en aquest moment. Arribar a tenir una
autorització per tirar uns cables més o per soterrar uns cables
per un determinat carrer o..., encara és massa complicat.
Necessitam que sigui més fàcil perquè hi ha una competència
enorme en ampla de banda i tot aquest món necessita uns
amples de banda que en aquest moment no tenim. No els tenim,
però el primer que els tengui quien da primero, da dos veces,
no?, els primer que els tengui, idò els tendrà i tendrà molt de
camí guanyat.

Tot això són elements que es posen damunt la taula, que han
d’anar a més i hem d’insistir que sigui així. El tema de les
antenes és un tema rellevant, ha de ser més fàcil, més fàcil en
termes de temps, no dic més fàcil en altre tipus de termes, però
més fàcil en termes de temps, saber on pot anar una antena i
quines són les condicions que ha de tenir, perquè això ens fa
més competitius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló.

6) Pregunta RGE núm. 248/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fires per a l'any 2012.

Per formular la sisena pregunta, RGE núm. 248/12, relativa
a fires per a l’any 2012, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras
per deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Era una mica per incidir en el que
hem estat parlat, de totes aquestes qüestions, aquí veig que
també he posat “a l’art i al comerç”, crec que “a l’art” es degué
colar perquè no...massa..., sincerament, no?

Aprofitaria aquesta pregunta, després de tot això que hem
parlat, per demanar-li, per parlar una mica del sector comercial,
del sector comerç. El sector comerç, tots ho sabem, no fa falta
repetir-ho, la importància que té, econòmica, dinamitzadora i
totes aquestes qüestions importantíssimes, passa per un mal
moment, moltes empreses a les Illes Balears.

El que m’agradaria saber és, en aquesta situació de dificultat
en què veim que van desapareixent comerços, serà per motius
de no competitivitat i totes aquestes qüestions, si el Govern
havia pensat dur a terme algun tipus de suport que no sigui
econòmic, que sigui a fires, un suport, alguna qüestió per ajudar
precisament que el comerç que tenim sigui més competitiu, que
es pugui modernitzar, que puguin competir entre ells i pugui ser
realment un distintiu de la nostra activitat comercial, a veure des
de la seva direcció general de Comerç, exactament quina feina
es fa refent en aquesta direcció perquè crec que sí que és
necessari dur a terme algun tipus d’actuacions en el comerç per
donar-li suport perquè es pugui modernitzar -ho torn a repetir-
perquè pugui ser més competitiu, perquè pugui conèixer el seu
mercat, amb una paraula perquè sigui un millor comerç.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Aguiló i Fuster.

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

Gràcies. Entregaria la llista de fires que estan programades,
però, bé, puc dir que hi ha la Fira del Llibre, la Fira d’Habitat,
la Fira Nupcial, la Fira Baleart està programada, la Fira Nàutica
també està programada per al 2013 amb un canvi de format, tot
amb canvi de format, però estan totes aquestes programades i,
en principi, seran autosostenibles. Vull dir, aquesta és la idea,
pensam que serem capaços de fer que això sigui així.

Quant a tema de comerç, és cert, el comerç és
importantíssim -importantíssim. El comerç és un 15%
pràcticament del producte interior brut de les nostres illes. Per
tant, tenir un comerç potent, un comerç a l’alçada del que els
clients cerquen a qualsevol ciutat, a qualsevol indret del món és
cabdal.
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Què es pot fer aquí? Idò una vegada més, vull dir, repetiria
la política que he dit en termes generals a la política de comerç.
Necessitam que hi hagi un increment de la competència, li ho
diré així, necessitam que hi hagi un increment de la
competència, que hi hagi un increment de les forces de
l’activitat per part dels empresaris, que són al cap i a la fi, els
que en saben i els que saben què és el que els convé i quins són
els nínxols de mercat que poden trobar i això passa perquè hi
hagi una agilitat més grossa a l’hora de donar llicències, que hi
hagi una facilitat a l’hora d’interpretar la normativa que afecta
el comerç, de locals comercials, de seguretat, que sigui més
clara, que sigui més transparent, que es puguin fer càlculs d’una
manera més acurada del que ens costarà un local comercial i el
que significa posar-ho en funcionament.

Significa fer una aposta per una ampliació d’horaris o un
canvi d’horaris comercials i en aquest sentit, d’aquí uns dies
s’anunciarà la posada en marxa d’una zona important de la
ciutat de Palma, hem de recordar que Palma és pràcticament la
meitat de les Illes Balears com a zona de gran afluència
turística, pensam que ens donarà una empenta important en
l’àmbit comercial. Significa en definitiva que tots aquells
elements que puguin facilitar la inversió per part dels estaments
privats quedin clars i quedin molt més definits de com ho tenim
ara.

Li puc dir que feim feina amb les distintes patronals i les
distintes associacions de comerç i amb els sindicats. S’hi fa
feina des del primer dia per recollir els seus suggeriments, les
seves idees i les seves aportacions, però també és cert que... en
aquest cas també li vull dir que el Govern ja ha posat en marxa
determinades iniciatives, unes són més ben rebudes, unes altres
menys, però totes van en l’àmbit de fer canvis. Canvis que crec
que tenen una acceptació important per part del sector. Fa un
any tal vegada era difícil pensar en una zona de gran afluència
turística per a la ciutat de Palma de les dimensions que
plantejam en aquest moment i això s’ha duit a terme.

Tema de les rebaixes, canviar els horaris, canviar les dates
de rebaixes, tal vegada fa un any hagués estat complicat, tal
vegada l’any que ve, la nostra percepció és que l’any que ve
serà molt més fàcil. Més fàcil perquè evidentment hem de fer
aquest esforç tots plegats i també hi ha d’haver un
convenciment per part dels actors que estan en el món comercial
i d’aquells que volen entrar-hi, que també és molt important que
tenguin la porta ben oberta, tots els que vulguin entrar en el món
comercial. En aquestes estam, capficats per aconseguir que això
sigui així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, Sra. Oliver té cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Venia també amb una errada aquesta
pregunta, que una xifra de 1.444 comerços, petits, més bé petits
i mitjans comerços, havien tancat d’ençà de la crisi, parlam des
de l’any 2008 fins a dia d’avui. És una xifra que ens preocupava
efectes sobretot com li deia al petit comerç, i pensàvem que era
necessari pensar i dur a terme actuacions perquè, si bé és veritat
que tot el comerç és benvingut, ha de ser possible un empresari
obrir un comerç, també és veritat que aquest comerç, per
ventura més mitjà, més petit, és el que dóna la pluralitat, no?
Parlam sempre de la globalització del comerç. Ens trobam en
distintes capitals europees els mateixos comerços que són
interessants i està molt bé, em sembla molt bé, però també hi ha
d’haver aquesta altra part, crec que ni tot una cosa, ni tot l’altra,
no?

Aquest comerç per ventura més petit que té aquestes
especificitats, una cosa molt específica, això és una teoria, no?,
la teoria de la qual parlava, però ens preocupava si hi hauria cap
actuació del Govern genèrica encaminada que el teixit
comercial realment fos ample, plural i divers, que hi cabés tot.
Entenc que sí, però era aquesta la qüestió perquè se centrava
sobretot la tancada de comerços als més petits. En certa
manera... sí, els molt més petits, sí, de grossos, grossos
sincerament és que no n’ha tancat cap, se n’obrin alguns, no?
Aquesta és la qüestió.

Llavors, era per donar aquesta pluralitat, no?, no tan per
facilitar o perjudicar -que de cap manera-, sinó per donar la
pluralitat que crec que un comerç a una ciutat com Palma a una
ciutat, a una illa com Mallorca pot tenir i ha de tenir.

Gràcies.

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

Sí, és un tema sobre el qual he reflexionat moltes vegades,
el tema dels comerços petits i de les botigues més petites.
Evidentment, tenim tota una normativa que fa... difícil el que a
altres ciutats és més fàcil. Sempre pos el mateix exemple, si
vostè va a Nova York trobarà que les botigues tenen dimensions
microbianes, botigues que aquí seria impossible que surassin,
allà suren. Quina és la clau? La clau és que hi ha una normativa
de tot tipus, més flexible que la que tenim aquí.

En aquest sentit, si feim passes perquè sigui més fàcil obrir
botigues, si feim passes perquè el tema d’adequar els locals
comercials sigui més fàcil, sigui més clar, sigui més transparent,
no suposi una barrera d’entrada el que ens trobarem no és que
afavorim el comerç gros, que també tal vegada, però sobretot
afavorim el comerç petit que en aquest moment es troba amb
dificultat de subsistència. 

Si tenim una normativa laboral, per exemple molt rígida,
com la que hem tengut fins ara, què ens passa?, que l’única
manera d’incrementar la productivitat és incrementar la
grandària de la botiga, és l’única, capital i treball són els dos
factors de producció, si el factor treball el tenim molt fermat
perquè la normativa el té molt fermat, l’única manera és que
s’incrementi el capital, és a dir, la legislació laboral que teníem
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fins ara afavoria d’una manera molt clara -molt clara- les grans
superfícies i les botigues de grans dimensions.

Bé, s’ha canviat la normativa laboral i tendrà conseqüències
també en matèria de grandària de botigues que donen més color
i que donen més ànim. Estic d’acord que són tremendament
interessants per a un teixit urbà al qual estam avesats i que ens
agrada i que suposa un atractiu importantíssim cap a les ciutats.

En aquest sentit, totes les passes que havíeu dit abans, totes,
a les quals hem d’afegir la normativa laboral, ens fan pensar que
d’aquí a un temps no ens trobarem amb comerços petits tancats,
sinó que per primera vegada podran aparèixer comerços de
dimensions realment reduïdes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló.

7) Pregunta RGE núm. 249/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la fira Baleart.

Per formular la setena pregunta, RGE núm. 249/12, relativa
a la fira Baleart, igualment intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Oliver i Sagreras.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Entenc que s’ha contestat aquesta
pregunta, únicament aprofitaria una qüestió i és que els motius
que varen donar lloc a la suspensió d’aquesta fira, com també la
d’Eurobijoux, com també la Nàutica -la Nàutica he vist a la web
que està prevista per a l’any 2013-, a veure si la feina que es fa,
diríem, si es remouen aquests obstacles o canvia el sistema o
alguna cosa que ens pogués fer pensar o saber si es faran o no,
sobretot Eurobijoux i Baleart, entenem que la Nàutica, sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguiló, pot...

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

Sí, s’està en converses amb els tres sectors per dir-ho
d’alguna manera perquè la fórmula sigui una fórmula atractiva
i que realment no ens passi que de 1.500 registrats en venguin
25, sinó més. 

Li ho repetesc, el que ens vàrem trobar -i és una sorpresa- és
que els professionals del sector et diuen “tanta sort que no la
feis” o “per favor, no la facis perquè no tenc ganes n’anar-hi”.
Això no pot ser, no té sentit, feim el món a l’inrevés, i això és
el que intentam canviar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència del Sr. Vicepresident i de l’equip que avui
l’acompanya.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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