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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Isabel Oliver substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Molt bé. Passam, doncs, al primer punt
de l’ordre del dia d’avui relatiu al debat de les preguntes RGE
núm. 252, 259, 260, 261 i 262/12.

Assisteix el vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, Sr. José Ignacio Aguiló i Fuster,
acompanyat del Sr. César Nuño Pacheco i Cifuentes, director
general de Comerç i Empresa, i el Sr. Francisco Calafell i
Cererols, cap de Gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 252/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ús d'energies renovables.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 252/12,
relativa a l’ús de les energies renovables, intervé la diputada del
Grup Parlamentari Socialista Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Vicepresident
i alts càrrecs que l’acompanyen, benvinguts a aquesta comissió.
Començam aquest torn de preguntes, a la primera, aquesta d’ús
d’energies renovables, voldríem aprofitar, Sr. Vicepresident,
perquè ens informàs de les actuacions que du a terme el Govern,
el departament que vostè dirigeix, sobre el foment d’aquestes
energies renovables a les Illes Balears. Ens agradaria que ens fes
una exposició, el més detallada possible, de les actuacions que
el Govern fa sobre les distintes fonts d’energies renovables.
Tots sabem que aquestes són l’única alternativa a mig i a llarg
termini al canvi climàtic, l’eòlica, la geotèrmica, la
hidroelèctrica, solar, biomassa, biocombustible són una
alternativa que hem de tenir en compte.

Vàrem veure, precisament, en aquest sentit una notícia, dia
7 d’abril, fa uns mesos sobre un concurs internacional d’idees
per instalAlar molins de vent a Palma. Volíem saber si Palma ha
de ser puntera en aquestes noves tecnologies energètiques, ens
agradaria saber si a més d’aquest tema si hi ha d’altres, altres
projectes que ens puguin acostar a aquesta eficiència energètica
que pensam que seria necessària i bona. Serà a Palma, a més, on
s’aprovaran aquests prototipus o serà a un altre indret? En quin
moment es troba el concurs que en principi pareix, per les
notícies que tenim, que estava en marxa, començat o no,
voldríem saber, com es troba. Quan s’adjudicarà? Quan
s’executarà? Quin calendari hi ha d’aquesta actuació que ens
pareix interessant i que voldríem conèixer amb més profunditat.
Estan encara, també voldríem saber, pendents de si el Govern
central, el Govern de l’Estat, aprovi aquest reglament econòmic
de com s’han de vendre l’energia que aquests molins produirien.
Com pensa també, Sr. Vicepresident, fomentar l’autoconsum

amb aquests elements? I, quin és el jurat encarregat de
seleccionar aquests projectes? 

Pensam que l’estancament de l’economia no ha de ser
motiu, al contrari, per renunciar a una política de promoció de
les energies renovables, tot el contrari. A més, dels efectes
positius sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle aquesta
política tendria conseqüències favorables macroeconòmiques a
curt, mig i llarg termini. L’economia espanyola, i també la de
les Illes Balears, tenen un important dèficit en innovació,
competència, també, del seu departament, del departament que
vostè dirigeix. La modernització del sistema productiu necessita
de polítiques que millorin, que fomentin la innovació. Els
sectors de la generació elèctrica, eòlica i termosolar a Espanya
han demostrat un cert lideratge tecnològic, però el Govern del
Sr. Rajoy va suprimir les primes de les energies renovables la
qual cosa ha incidit de forma molt negativa, però molt negativa
en el desenvolupament d’aquest sector, i aquesta no és una bona
notícia.

També ens agradaria, Sr. Vicepresident, que ens explicàs
com articularà aquest sistema per mesurar consums elèctrics
dels habitatges, que és una de les altres qüestions de què hem
tengut notícia aquests darrers dies o mesos fins i tot. També ens
agradaria saber, allò què realment ens agradaria saber, però és
no només aquesta mesura sinó tenir sistemes, i això és el que
voldríem saber, si té previst alguns sistemes per rebaixar el
consum, no només saber sinó rebaixar el consum, quines
alternatives d’energies renovables per al consum, per a les
famílies podem tenir. Quan es farà aquest operatiu? Ja està en
marxa? Està en fase de disseny? Quin és també el seu calendari
i com s’articularà el sistema de la instalAlació als habitatges que
així ho desitgin? Quin cost ha tengut? A més de saber els que
gastam, entenem que hem de saber com rebaixam i amb quines
alternatives podem jugar.

En definitiva, Sr. Vicepresident, volíem saber l’estat de tots
aquests projectes concrets i, fins i tot, si hi ha d’altres per
desenvolupar també tenir-ne el coneixement. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Li contesta el Sr. Aguiló i 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, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, el tema de l’energia és un tema de primera
magnitud a qualsevol comunitat, a qualsevol indret que vulgui
tenir una economia forta i en el cas d’unes illes doncs és encara
més important. És més important per tota una sèrie de factors
que podem repetir i que són comuns a la resta de l’Estat. En
primer lloc, el consum d’energia ja pràcticament és el segon
ítem de costs de, pràcticament, tot l’aparell productiu. Fins ara
això només passava en el sector industrial i avui per avui ens
passa pràcticament a qualsevol sector. 
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Primer ve el capítol 1, el capítol de personal, i
immediatament després ve el capítol d’energia, a conseqüència
de l’increment de preus que s’experimenta que probablement té
a veure amb un increment extraordinari, i en aquest cas positiu
perquè hi ha més persones que gaudeixen d’energia, de la
demanda d’energia per potències emergents, per potències que
han entrat en la senda del benestar econòmic.

Si a això afegim que les energies tradicionals provenen de
recursos fòssils i que a més de crear contaminació tenen
l’inconvenient que tenen el seu origen en països que, en molts
de casos, són països amb certes inestabilitats, països allunyats
que necessiten mitjans de transport de llargues distàncies amb
totes les inestabilitats que això suposa, és evident que comptar
amb uns sistemes de producció d’energia pròpia doncs cada
vegada és més rellevant i que aquests sistemes d’energia pròpia
puguin ser compatibles amb el medi ambient i amb la manca de
contaminació doncs encara molt millor.

Per tant, una aposta per les energies renovables crec que és
una aposta que és d’aquestes poques coses que estan molt clares
en el panorama actual de certa confusió que tenim. Vull dir,
l’aposta per l’energia és una aposta clara. Al llarg de la història
sempre s'han emprat més recursos energètics, sempre, perquè va
lligat a una situació de benestar i tot fa pensar que en el futur el
que necessitam és que aquests recursos energètics siguin
abundants i es puguin emprar en les quantitats adequades. 

En aquest sentit crec que hi ha dos tipus de polítiques que
són complementàries, per una banda, s’ha d’impulsar l’ús
d’energies renovables d’una forma eficient, d’una forma
sostenible en si mateixa, per tant, no a través de primes, com
s’ha fet fins ara. Jo crec, al contrari del que diu vostè, les primes
ens han duit a una situació on tenim un panorama energètic
confús i difícil, a conseqüència d’un probablement mal càlcul
que es va fer durant la legislatura anterior; i, per una altra banda,
tenim la necessitat d’aprofitar l’energia de la forma més acurada
possible, és a dir, de ser molt eficients amb l’ús de l’energia.
Són dos elements molt complementaris. Per una banda, produir
energia i, per una altra, utilitzar-la de la millor forma possible.

Quant a produir energia tenim que en aquest moment, com
vostè ha dit, el Govern d’Espanya es replanteja el tema de les
primes perquè evidentment no era sostenible. Hem de pensar
que en només un any hi havia 7.000 milions de dèficit, això no
es pot aguantar de cap manera, era un tema que era inviable.
Hem de cercar sistemes alternatius a les primes, i el sistema
alternatiu és l’autoconsum, clarament és l’autoconsum.
L’autoconsum esdevé d’una normativa europea que es va
aprovar fa quatre anys i que a conseqüència de tenir primes aquí
a Espanya no es va desenvolupar, per tant, la feina encara està
pendent, s’ha de fer supòs que en els propers mesos,
l’autoconsum significa balanç energètic zero, és a dir, que els
particulars, que les empreses tenguin els incentius necessaris per
generar energia que poden o bé consum ells o bé injectar a la
xarxa de distribució i d’aquesta manera els sigui compensat allò
que injecten amb les quantitats d’energia que reben. És quelcom
que ja funciona a Alemanya des de fa tres anys amb un èxit
important i de forma sostenible -ja dic- en contra del sistema de
primes. Crec que deu fer prop d’un any que també va començar
a Itàlia i també té un èxit important.

Nosaltres apostam per aquest sistema, és un sistema que
necessita, com deia, el desenvolupament per part de la
normativa bàsica estatal, que en aquest moment encara es troba
pendent, però s'hi fa feina, i que confiam que durant els propers
mesos pugui estar de forma clara damunt la taula i ens pugui
facilitar la labor de desenvolupament dins les nostres illes. És
evident que la política energètica del Govern balear havia de
tenir un compàs d’espera, el compàs d’espera era
necessàriament aclarir el panorama nacional, si governava el
Partit Socialista i continuaven les primes, quelcom que
pensàvem que no era possible pel que he dit abans perquè no és
un sistema sostenible, podia ser una de les alternatives; i l’altra
era anar a sistemes molt més realistes, com és l’autoconsum,
que necessitam que es desenvolupi. I en aquest punt ens trobam
en aquest moment. 

En aquest sentit ja des del primer moment vàrem posar en
marxa moltes iniciatives perquè som absolutament creients amb
les necessitats de les energies renovables. Una d’elles és
analitzar quines són més viables en el context insular de les
Balears perquè també tenen inconvenients, es passaren tots a les
energies renovables. Nosaltres, en aquests moments, pensam
que hi ha dos grans punts on podem ser altament competitius i
ens poden ajudar a reorganitzar tot el sistema energètic, són dos
punts que han de començar necessàriament amb modèstia
perquè venim d’una situació on el retard és important, hem de
considerar que a la resta d’Espanya es manegen xifres de
producció elèctrica al voltant del 30% en matèria d’energies
renovables mentre que Balears no arriba ni a l’1,5%. Vull dir,
el retard que tenim és clamorós i això ens fa haver de fer un
plantejament de passa a passa.

D'aquestes dues, per una banda, la que segurament té més
possibilitats en aquest moment perquè s’adapta molt bé a
l’estructura de petita empresa de les Illes i s’adapta molt bé a
l’estructura de manteniment dels recursos naturals de les nostres
illes, és l’energia de biomassa, el que era la llenya
tradicionalment que actualment s’empra d’una forma molt més
efectiva, molt més eficient per produir electricitat i altres tipus
de formes energètiques. És important perquè pot ajudar a
mantenir els boscs en condicions, pot evitar incendis, ... ja dic,
s’articula a través de petites empreses i necessita bàsicament
una reglamentació i una legislació que confiam que surti aquest
mes. Li puc avançar que la tenim ja pràcticament enllestida i
confiam que surti aquest mes. Un dels problemes que té és que
aquestes instalAlacions per a aprofitament de biomassa són unes
instalAlacions mòbils que fins ara no tenien cabuda en el nostre
ordenament i que necessitam que se les pugui autoritzar d’una
forma clara per poder fer viable aquest recurs que és
especialment important perquè s’adapta molt bé a la nostra
estructura productiva.
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L’altra és intentar aprofitar que en aquest moment es
desenvolupa una forma d’energia renovable nova i pionera, que
es va donar a conèixer fa relativament poc temps perquè el
president Obama va instalAlar un aparell davant casa seva, la
Casa Blanca, que són els molins d’eix vertical, un molí
tradicional té l’eix horitzontal, en línies generals té unes
mesures molt grosses. Nosaltres a Balears em tenim bàsicament
quatre unitats a Maó i té un determinat impacte que fa que sigui
més complicat la seva acceptació per part de la població i més
complicat el seu encaix dins un entorn de valor paisatgístic com
tenim a totes les illes. En canvi, el model d’eix vertical són
models que ocupen menys espai, són models que es poden
integrar pràcticament amb el mobiliari urbà, són models que
encara estan en la primera fase, la fase inicial, i poder atreure
l’atenció d’aquesta novetat tecnològica cap a les nostres illes
pensam que seria quelcom realment interessant per a tots, fer de
les nostres illes un referent en aquesta tecnologia. Tot això sense
menysprear-ne cap altra, l’energia solar també ha de tenir la
seva cabuda tant en matèria tèrmica com en matèria fotovoltaica
i la resta d’energies també han de tenir les seves formes d’entrar
dins la comunitat de les Balears, que tenim un territori petit,
tenim un territori amb un alt valor paisatgístic que hem de
protegir.

Jo pens que mentre s’aclareix el panorama de regulació per
part de o perquè es defineix de forma clara el panorama de
regulació per part de l’Estat són dos elements que hem de tenir
molt en compte. El concurs de molins ja s’ha iniciat, està en
procés de desenvolupament, clourà d’aquí uns dies i crec que
podrem tenir aquesta possibilitat d’intentar unir el nom de
Palma, el nom de les Illes a una tecnologia moderna, una
tecnologia nova, una tecnologia que no és coneguda per la
majoria, per la major part de la població que sí coneix els
molins tradicionals d’eixos horitzontals i que guanyarà terreny
en el futur d’una forma clara. De fet, dins les Balears hi ha
empreses molt interessades amb els desenvolupaments i hi ha
persones que fins i tot algú que és funcionari d’una institució
important de les Illes que desenvolupa una tecnologia de la qual
segurament se’n parlarà en els pròxims anys.

Quant a l’altre vessant és el de l’eficiència energètica, en
aquests moments es celebra, avui, en aquest moment, es celebra
a Vicepresidència, a la seu del polígon de son Castelló, es
celebra una jornada d’empreses de serveis energètics, que són
empreses que tenen el gran avantatge que tenen com a incentiu
l’estalvi d’energia, és a dir, s’ofereixen per controlar l’energia
dins qualsevol edifici, dins qualsevol activitat que ho requereixi
assumint elles els riscs de no dur a terme els estalvis adequats.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguiló, vagi acabant, per favor.

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

Bé, bàsicament, el tema es tracta de donar-lo a conèixer, es
tracta de donar-li difusió i ser molt conscients en aquesta
primera fase que hi ha aquesta possibilitat de dur a terme
reduccions importants.

Una de les altres línies que s’ha seguit és el control
d’aquesta distribució d'aparells d’energia elèctrica, no ha costat
cap duro, s’ha fet en colAlaboració amb empreses del sector i es
tracta de veure com el fet de conèixer el consum per part dels
usuaris ja redueix les quantitats necessitades en uns percentatges
al voltant del 20%, només pel fet que l’usuari tengui un control.
Són feines que necessiten un desenvolupament llarg, a
conseqüència de venir d’on venim, però donam passes molt
serioses i esper que continuem donant passes més serioses cap
al futur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica intervé la Sra. Oliver.
Sap vostè que té un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Tenc la impressió, Sr. Vicepresident,
que m’han quedat moltes incògnites de totes aquestes qüestions
que li he presentat. Ens ha faltat concretar. Concretament tenc
la impressió que el projecte dels molins és el que està no sé si
més avançat, però el que està com més en marxa, tenc aquesta
impressió, no?, però no m’ha sabut explicar si serà a Palma on
s’ubicaran, aproximadament un calendari. Jo crec que això és
una qüestió important, si deim, no estam a l’inici, d’acord, però
algun calendari perquè que el concurs estigui en marxa pot dir
que sigui dins Intervenció, per dir una cosa concreta, i tal
vegada està un temps, no sé, crec que seria qüestió, atès el
temps que fa que en parlam que és des del mes d’abril, tenir
alguna notícia més clara, més concreta d’aquest projecte ben
concret. Entenc que en altres qüestions estam pendents de
reglamentació del Govern de l’Estat, que desitjam que sigui el
més aviat possible. 

També li he de comentar que precisament en el Pla de
creixement, que vostès varen presentar ara pocs dies, hi havia
aquest desenvolupament normatiu del tema de la biomassa, que
havia d’estar el mes de maig. És veritat que avui acaba el mes
de maig, que començam el juny i que, bé al revés, ja som en el
mes de juny, i encara no hi és. Figurava d’aquesta manera. La
impressió és aquesta, bé que es fan aquestes coses, però que no
acaba d’arrancar, fins i tot en aquelles que no estan pendents del
Govern de l’Estat. Podem entendre que hi ha aquestes qüestions
en què sí, però en aquestes que són directament competència o
que es poden dur endavant sense aquesta necessitat de la
normativa de l’Estat, serà perquè té vostè una conselleria
enorme, que és difícil i en la qual totes les coses són importants
i a vegades es queden diluïdes, no ho sé. La impressió que em
fa és aquesta.

Li demanaria, si fos possible, ja en aquests moments que ens
queden si ens pot detallar una mica més els temes del
comptadors, quan es posaran, exactament a qui es posaran, com
es pot optar a posar-los per exemple i en el tema aquest dels
molins, quan preveu vostè, per exemple, que hi hagi el primer
molí instalAlat. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. En torn de contrarèplica intervé vostè,
el Sr. Aguiló i Fuster, per un temps màxim -com sap- de deu
minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, en el cas de
la distribució d’aparells, ja està feta aquesta distribució
d’aparells, estan distribuïts, es varen distribuir a través
d’anuncis per part de la mateixa conselleria i es tracta ara
d’analitzar com funciona i com evoluciona el consum per part
dels usuaris.

En el tema dels molins, idò sí, deman disculpes, perquè no
sé exactament en aquest moment quin dia sortirà, sé que està en
marxa i ara farem les gestions i li podrem comunicar tot d’una
quin dia conclou el concurs, per saber exactament la data
concreta que en aquest moment no ho conec, però sí, està en
marxa i es donen les passes adequades.

Crec que al contrari del que vostè diu el grau de concreció
que tenim és per primera vegada en matèria d’energia a Balears
és un grau de concreció molt elevat que està inserit, en cert, en
un entorn de canvi de normativa per part de l’Estat, canvi de
normativa i canvi de visió a conseqüència del canvi de govern
que es va produir al començament de l’any, però es fan les
feines d’una forma molt clara, recollint tota la informació dels
possibles entrebancs que facin que les energies renovables que
encara no han assolit -i s’ha de recordar- el grau de rendibilitat
necessària per ser competitives en les energies fòssils es puguin
acostar d’una manera més ràpida perquè sí que és cert també
que hi ha un procés de convergència, sí que és cert que s’està
accelerant el procés de convergència a conseqüència del canvi
tecnològic, cada dia les energies renovables són més eficients
respecte de les energies d’origen fòssil.

Aquest procés encara no ha acabat. Es tracta de fer tot el
possible per accelerar aquest procés que ens ha de donar aquesta
sostenibilitat econòmica i sostenibilitat també en matèria
mediambiental, i això passa per fer una anàlisi molt acurada de
tot el sector, passa per tenir molt clar quin són els seus
inconvenients i quines són les seves fortaleses, passa per triar,
per posar més èmfasi o més recursos en determinats temes que
en d’altres. Ja li dic, crec que en aquest moment n’hi he destacat
tres que crec que són especialment importants, un és el tema de
la biomassa, l’altre, el molins d’eix vertical, i per últim, el de
l’estalvi energètic. Crec que d’alguna manera tot això ens està
donant fruits ja d’una manera molt clara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló i Fuster.

I.2) Pregunta RGE núm. 259/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millora de la competitivitat del comerç.

Per formular ara la segona pregunta, RGE núm. 259/12,
relativa a la millora de la competitivitat del comerç, intervé
igualment la diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra.
Oliver i Sagreras, com sap, per deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, sap perfectament
que un nombre important de comerços han tancat aquests
darrers mesos. La quantificació és difícil perquè... tal vegada
vostè la sap, però des de la nostra situació hi ha notícies molt
contradictòries, vull dir, és un nombre important en qualsevol
cas a l’àmbit de les Balears.

La baixada del consum, motivada per les retallades, la
pujada d’impostos, la manca de liquiditat dels ciutadans han
duit a aquest tancament de molts de comerços. Hi ha una xifra
de 1.444 comerços en quatre anys, no sé si aquesta és certa o no,
en tot cas, hi ha hagut una tancada important i una destrucció
també d’ocupació que corresponen també a aquests
establiments.

Davant aquesta situació, vostè, la seva conselleria que és la
competent en matèria de comerç, té aquesta competència,
voldríem saber si té pensat dur a terme o si ha duit a terme
mesures per dinamitzar, per impulsar, per ajudar aquest sector
del comerç, tampoc no fa falta repetir que té una importància
enorme a les nostres illes per la seva implicació al teixit
empresarial en general, la petita... moltes petites empreses que
tenen en aquest sector, en el comerç, una forma de vida.

He estudiat una mica aquesta qüestió i he vist una sèrie de
qüestions com és la declaració de zona de gran afluència
turística a zona intramurs, la qual cosa vol dir que poden obrir
tots els comerços, abans ja podien obrir, ara poden obrir tots els
comerços dins aquesta zona els dissabtes i els diumenges, que
no era el cas d’abans, sobretot el diumenge; la distribució de
l’horari comercial segons les necessitats específiques de
cadascun d’aquests comerços; el fet d’avançar cinc dies la
temporada de rebaixes i la promesa de continuar proposant
mesures per dinamitzar el comerç i reactivar l’economia.

Li he de dir sincerament una qüestió, Sr. Vicepresident,
vostè creu de veritat que aquestes mesures serveixen per ajudar,
per dinamitzar el comerç? De veritat creu que obrir els
diumenges, distribuir l’horari, reactivarà alguna cosa més i pens
en aquest comerç, per ventura, més petit, més tradicional? El
mateix li dic d’avançar uns dies les rebaixes.

Són, Sr. Vicepresident -pensam- mesures molt magres, si li
hem de dir la veritat, eh? El sector comerç, hem de ser sincers,
passa tot sol la crisi. Pot ser que sigui aquesta la seva idea, que
és precisament així com l’ha de passar. Vostè va dir en el seu
moment, en una compareixença en aquesta mateixa comissió,
que una de les seves mesures -que jo vaig trobar que era poca i
ara pens que per ventura no era tan poca- era estar devora ells.
Crec que ara ells la passen tot sols, no?, sense diàleg, sense
propostes i anant bastant cap enrere.
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Per això, voldríem saber si a part d’aquestes mesures que ja
hem vist i que coneixem, a part d’això, té alguna mesura per
dinamitzar, per millorar el comerç. Pensam a millorar els
sistemes de gestió que podria ajudar molts de comerços,
gestionar millor els seus recursos. Pensam tal vegada en
mesures de formació dels professionals del comerç, no seran
tots, però n’hi hauria que possiblement amb això millorarien.
Pensam en millores i sistemes distints de les vendes que fan,
podrien ser vendes on line, podrien ser altres tipus de qüestions,
no ho sé, pensam en coses d’aquests tipus i d’altres que per
ventura no se’ns han ocorregut que podrien ajudar tot aquest
sector importantíssim també, com tots, que representa una part
importantíssima de l’economia productiva d’aquestes illes, a
especialitzar-se, una altra qüestió, a fer algun tipus de campanya
de fidelització, no ho sé, per ventura són totes aquestes idees,
propostes, que evidentment no són noves, que estan damunt la
taula, però veim que el Govern no n’ha acollit cap per intentar
que el sector del comerç pugui anar endavant, pugui treure el
cap i pugui servir perquè l’economia vagi millor.

Tenim la sensació que van passant els dies i els comerciants,
i nosaltres mateixos que ho seguim una mica, no tenen cap
resposta del seu departament, més enllà de tot això que li acab
de dir.

Voldríem saber, Sr. Vicepresident, si a part d’aquestes
mesures en té alguna altra més que pugui dur a terme.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Sra. Diputada, efectivament, compartesc
amb vostè la idea que el comerç és una part important i hauria
de ser una part encara més important, hauria d’assolir com a
mínim el 15% del producte interior brut de les Illes Balears. Per
tant, té recorregut, és un d’aquests altres sectors que tenen
recorregut d’una manera clara.

No som tan pessimista com vostè. De fet, en l’àmbit
nacional les vendes han caigut un 4%, mentre que a Balears han
caigut bastant menys, entorn a un menys 0,6% i a més a més li
puc dir que s’han creat en el mes de març prop de 300 empreses,
quan només se n’han destruït 75. Tot això és conseqüència de
la tradició i la fortalesa que té el sector comercial dins les
nostres illes i que necessita, crec, diferents elements.

Un primer element molt clar és tenir més capacitat de
producció i més capacitat de producció passa per tenir més grau
de llibertat per part dels comerciants. Hem de pensar que es
tracta de poder, en determinades zones que siguin d’especial
atractiu, disposar del fet que una de les demandes importants
provindrà del sector exterior i a Balears ho tenim fàcil. A
diferència del que passa en altres punt d’Espanya, a Balears els
comerciants poden exportar, cosa que no passa a totes les
comunitats autònomes, és una fortalesa claríssima, claríssima.

Hem de pensar que tenim una crisi, i això s’ha de repetir una
vegada i una altra perquè si no, no posarem fil a l’agulla, si no
feim el diagnòstic adequat no hi posarem el remei adequat,
tenim una crisi d’endeutament, endeutament que prové de les
empreses, de les famílies i del sector públic. Les famílies també
i per això passa dificultats el sector comercial, a mesura que es
vagin recuperant tant les famílies, com les empreses, com el
sector públic anirem avançant.

En aquest sentit, dur a terme possibilitats d’ampliar la
producció mitjançant l’ampliació d’horaris orientada sobretot
cap al que podria ser una exportació, el que podria ser una
sortida cap al sector exterior a través del turisme pensam que és
essencial, essencial i que ja dóna fruïts, crec que a hores d’ara
quan crec que duim un mes o mes i mig, no ho sé exactament,
de funcionament, ja es veu d’una manera clara com hi ha una
millora en aquest sentit, que haurà d’anar més enllà.

Vostè diu que temes com les rebaixes, avançar les rebaixes
en lloc de retardar-les, etc., són mesures petites, sí, són mesures
petites, però mesures molt importants perquè tornen la
responsabilitat de l’acció als mateixos comerciants i accentuen
la competència entre ells i això significa que seran empreses
més competitives, més fortes, seran empreses que seran més
capaces de donar passes més segures durant els propers anys
d’una forma molt clara. 

El tema de les rebaixes és molt més important del que
sembla perquè es romp una tradició, probablement
excessivament proteccionista, que condueix bàsicament a un
estancament i a crear unes dificultats al mateix sector que en
aquest moment s’han de superar d’una forma clara.

Quant al tercer element, d’estar-hi al costat, és clar que sí
que s’ha d’estar al costat dels comerciants d’una forma efectiva.
En aquest sentit, el nostre govern ha estat... en una situació de
diàleg permanent amb tot el sector comercial, de vegades
explicant fins i tot el que és la política que desenvolupam, amb
dificultats perquè és una política nova, és una política de canvi,
és una política d’innovació que en molts de casos és més difícil
d’acceptar que una política d’statu quo, de permanència que és
la que hi havia hagut fins ara. És una política més valenta, més
atrevida i que requereix aquest diàleg permanent, aquest
intercanvi d’informació que ha de conduir també a posar en
evidència les contribucions que s’hi poden fer des del sector
públic, que són moltes. 

El sector públic hi contribueix -com vostè ha dit- amb
formació de tot tipus i es tracta que la formació que es fa es
pugui orientar a les necessitats dels usuaris. El fet que... vostè
ha dit, el fet del sector on line que seria molt important,
efectivament és molt important, però fixi’s en què estava
passant fins ara. Hi ha una correlació clara entre restriccions a
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les activitats comercials i prosperitat del sector on line, hi ha
una restricció clara perquè els consumidors no s’aturen. 

El consumidor si no té un comerç atractiu, si no té un
comerç dinàmic, si no té un comerç que li agradi, recorre amb
més facilitat a les línies, a les sortides que li produeix l’on line
que la que li pugui produir acudir al comerç del costat. 

En aquest sentit, intentar aquesta motivació, via introducció
de graus de competència dins el mateix sector, el que veurem en
els propers anys és com en molts de casos l’activitat on line
perd pel relatiu respecte de’activitat presencial i al mateix
temps, quelcom que també és molt important, que l’activitat on
line que en aquest moment no surt de les nostres empreses
també tengui el seu origen en les nostres empreses, que les
nostres empreses siguin capaces d’apostar per l’activitat on line
que és una realitat que és imparable i que, per tant, no es pot
deixar de costat ni pensar que perquè sigui petita no té futur, és
petita, però és evident que el futur que té és molt gros.

La nostra política, en un moment que és cabdal equilibrar els
comptes públics, no passarà per matèria de subvencions en cap
cas, ho hem anunciat en moltes ocasions i ens hi mantindrem
ferms durant la legislatura. Sí passarà per trobar sinèrgies a tot
allò que sigui possible trobar-n'hi. De fet, una cosa que és
important és que el sector, sigui el comercial o sigui qualsevol
altre, no tengui un entrebanc o no vegi un entrebanc en
l’administració i en aquest sentit és essencial que l'administració
sigui capaç de reunir tota la informació que pugui posar a
l’abast del sectors perquè puguin fer la millor feina. Vull dir que
fins ara era freqüent que per a determinats temes s’havia
d’acudir a una administració, per a un altre tema s’havia d’anar
a una altra administració i per a un tercer tema, anar a una altra
administració. El que intentarem és que hi hagi un interlocutor
únic per a tots els temes, ja sigui de formació, ja sigui de noves
tecnologies, sigui del que sigui, sigui d’infraestructures, sigui
dels elements que siguin, mirar de concentrar-ho.

De fet, s’avança en aquest procés mitjançant la creació
d’una sèrie de línies on es veu l’administració d’una forma
diferent del que ha estat fins ara, una administració que
semblava que tenia l’autoritat i que per tant, havia d’esperar que
els ciutadans s’hi acostassin per ser una administració que més
aviat vol colAlaborar amb els diferents sectors, i amb el sector
comercial per suposat.

Tot això són processos lents, no canvien d’un dia per l’altre,
ho intentam fer amb convenciment, no hem fet més passes
perquè lògicament quan intentes implantar polítiques noves i
polítiques innovadores te trobes que s’ha de fer una labor de
pedagogia, una labor d’explicació i una labor de convenciment,
i aquesta labor es fa i crec que d’alguna manera ja dóna els seus
fruits, ha de donar fruits més clars a mesura que passi el temps.

Un altre tema important és rompre l’estacionalitat. Se n’ha
parlat..., crec que des de, en fi, crec que les primeres paraules
que vaig sentir quan era petit era “rompre l’estacionalitat”, vull
dir... és una cosa de la noche de los tiempos, no? Però això
necessita generar incentius, necessita que l’administració, que
té capacitat normativa, es vagi adaptant a aquest canvi de
normatives, a aquest canvi de visió i el que no és de rebut és que
la mateixa administració generi estacionalitat, quelcom que està
passant ara, la mateixa administració marca horaris diferents els
mesos d’estiu i els mesos d’hivern. Probablement haurem d’anar
a una situació on aquestes diferències entre horaris comercials
d’estiu i hivern no es doni perquè seríem nosaltres els que
estaríem incentivant l’estacionalitat, ja podríem fer proclames,
però si tenim normes que ens marquen l’estacionalitat,
evidentment... poca cosa hem avançat.

El tema del tipus de contractació també crea incentius i
desincentius i, en aquest cas,  Balears fa servir un model de
contracte laboral, que està entorn als 50.000 persones, un poc
més de 50.000 persones, que es diu fix discontinu. Significa que
fan feina a l’estiu i que a l’hivern no fan feina, bé, aquí també
teníem una normativa que donava lloc a un incentiu per a
l’estacionalitat, també hem de fer feina... i gràcies a aquesta
vicepresidència molt grossa que pot tenir una visió conjunta de
tot i que també inclou matèria de feina, s’han fet les gestions
oportunes amb l’ajuda del Govern d’Espanya per poder
modificar aquest tipus d’incentius i que pugui donar lloc a un
increment de la desestacionalització.

En definitiva, si volem que el comerç tengui fortalesa, que
arribi a ocupar una quantitat important, una quantitat més
important de l’activitat productiva, vull dir, això significa
creixement de PIB, no queda més remei que incrementar la seva
producció i producció en vendes bàsicament ve amb fer més
vendes i per fer més vendes necessita adaptar-se als nous usos
i costums dels usuaris, per una banda, en matèria d’horaris, i
aprofitar un potencial tremend que tenim a Balears i que no
existeix a altres comunitats que és el sector turístic.

Bé, idò es tracta de fer aquestes dues passes i aquestes dues
passes passen per aquests dos elements, que són petits, però que
són importants.

Si a això hi afegim que la normativa que hem tengut fins ara
era una normativa clarament, amb molts d’elements restrictius,
tan restrictius que molts dels seus articles es varen declarar
inconstitucionals, bé, doncs aquí hem de fer una posada al dia
d’aquesta normativa per poder aconseguir aquests objectius i
poder tenir aquest èxit que tots volem per al sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló i Fuster. En torn de rèplica, Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, no som pessimista
jo, per naturalesa no ho som i damunt aquest tema tampoc és
que ho sigui, és el que em traslladen els propis comerciants i és
el que han dit també públicament en els mitjans de comunicació,
que és una percepció que jo tenc i que ells manifesten en privat
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i en públic, vull dir que alguna cosa hi ha. No tot està tan bé, ni
de molt, en el sector del comerç i jo crec que aquestes mesures
que vostè diu evidentment són petites i que poden tenir un llarg
recorregut, perquè de vegades amb passes petites també arribes
enfora, com no, però notam a faltar una mica més actuacions o
alguna qüestió que pogués anar precisament en la línia que
dèiem al principi, de formació, d’especialització, de nous canals
i de modernització.

En cap cas ni en cap moment li he demanat cap tipus jo de
subvencions per a aquest sector, és una qüestió que s’ha esborrat
ja del nostre vocabulari i anem a fer-ho, però no perquè no n’hi
hagi d’haver perquè no és possible i perquè no és el sistema,
però alguna qüestió, algun altre tipus de suport, d’impuls sí que
hi ha de ser des de la seva conselleria a aquest sector tan
important.

M’agradaria saber únicament, i si no ho record malament, el
tema d’obrir els diumenges era en fase d’estudi en aquesta
primera fase d’estudi, no com a definitiva, vaig entendre jo, si
no ho vaig veure malament, i m’agradaria saber si ens podria dir
quines són les primeres percepcions que tenen damunt aquesta
actuació, que ja fa, crec, un parell de diumenges que es du a
terme; a veure com ha anat; quina és la resposta que hi ha hagut
i si pensen que en base a aquesta qüestió seguiran per aquest
camí.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Oliver. Ara, per al torn de contrarèplica,
intervé el Sr. Aguiló i Fuster.

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

En fi, emprant el seu propi, Sra. Diputada, emprant el seu
propi vocabulari, també em pareixen inconcretes les seves
propostes, això que quelcom que pugui ajudar, doncs quelcom
que pugui ajudar, jo estic dient coses molt concretes que puguin
ajudar.

I en aquest sentit crec que no n’hi ha d’altra, vull dir que
aquesta és la línia que s’ha de seguir sí o sí, és una línia que
clarament farà que aquesta potencialitat que té el comerç es
pugui aprofitar d’una forma clara. S’està produint, s’està
produint, vostè em diu quina percepció té? Nosaltres ens reunim
i analitzam les dades, però més enllà de les dades la percepció
és la que pot tenir qualsevol ciutadà que faci una volta per la
ciutat un diumenge qualsevol, no tan sols un diumenge, sinó un
dissabte. Hem de recordar que fins ara el comerç tirava la
barrera cap a baix cap al mig dia del dissabte i d’aquí ja no es
partia, i això està deixant de passar, hi ha un efecte
d’arrossegament primer d’obrir els dissabtes en molts casos,
fent calaix i fent comerç i fent ciutat, en tots els sentits, i també
els diumenges.

Evidentment, és un procés lent, és un procés que requereix
el seu temps, s’han d’adaptar; significa per a molts comerciants
canvis en la forma d’organitzar-se, canvis en la forma d’enfocar
el seu propi negoci, que no li podem demanar que hi passi d’un
dia per l’altre, no se’ns passa pel cap demanar-li que ho faci un
dia per l’altre, però sí que se sàpiga que és una iniciativa que té
èxit i que per tant el raonable és que tengui continuïtat d’una
forma ferma cap al futur. Si a això hi afegim que la ciutat de
Palma, i no hem d’oblidar mai que la ciutat de Palma és la
meitat de les Balears, es converteix en una ciutat més atractiva
de cap de setmana, doncs tant de bo, perquè d’aquesta manera
també augmenta l’atractiu no només per la gent que és al
voltant, no només per als propis ciutadans sinó també per la
gent que ens visita que, com vostè sap, és una quantitat tan
significativa com que valgui la pena incrementar aquests horaris
durant un determinat temps.

Evidentment incrementar horaris significa actuar d’una
forma voluntària per a cada un dels comerciants, hi haurà
comerciants que no els valdrà la pena i per tant han de mantenir
les portes tancades, i n’hi ha d’altres que sí, que veuran que hi
ha oportunitat de negoci. I també és un sector on es produeix
una renovació permanent i constant i a mesura que passi el
temps, doncs cada vegada hi haurà comerços orientats al públic
de cap de setmana.

Per tant, crec que el que demostren aquests mesos que duim,
aquests dos mesos escassos de funcionament d’aquesta
iniciativa és una iniciativa que s’ha demostrat clarament
favorable al sector i que té a veure amb aquestes dades que
donava al principi, un sector que és molt més fort que d’altres
comunitats autònomes, que el conjunt nacional, i és bàsicament
molt més fort perquè, a diferència del conjunt nacional, aquí
gaudim d’aquest tremend avantatge que és que les petites
empreses locals poden ser exportadores de qualque manera,
quelcom que no passa a altres bandes.

Tot això significa un canvi de mentalitat, significa un canvi
de forma d’enfocar el problema, significa un canvi de veure la
realitat i per tant requereix un període d’adaptació per part de
tots, i en aquest sentit seria terrible pensar que no s’han assolit
els objectius d’una forma rotunda i per tant tornam enrera,
perquè llavors sí que no ens movem. Necessitam que l’esperit
d’iniciativa permanent, l’esperit de posar la i petita de què
sempre parlam de les grans lletres de l’I+D+I tengui acolliment
per part de tots, i en aquest sentit els comerciants trobaran un
suport fort en el Govern.

I el tema de formació, efectivament, és important i la
formació que es dóna pràcticament a la comunitat autònoma
prové del sector públic, en bona mesura, un percentatge que la
veritat és que se m’escapa, de quin percentatge, però podríem
parlar del 85%, 90% de la formació prové del sector públic. Del
que es tracta és que aquesta informació de com es fa la formació
sigui a l’abast d’una forma clara, d’una forma fàcil, d’una forma
que realment arribi als usuaris. Això passava per un element,
que també és petit, però també té les seves conseqüències,
aquesta formació en molts casos provenia d’un organisme, és a
dir el SOIB.
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El SOIB passa a formar part de la Conselleria d’Educació
perquè pensam que aquesta és la gran fortalesa que tenen al
SOIB, la política activa per excelAlència, la número 1, la número
2 i la número 3 és la formació, n’hi ha d’altres, però aquestes
són les essencials, les que són cabdals i necessitam que aquesta
formació es faci d’una forma, primer, que sigui atractiva: hem
de pensar per què la població acudeix a la formació reglada i
acudeix en graus molt més baixos a la formació no reglada; aquí
podem trobar i hi trobam punts d’encontre, ja s’ha anunciat el
tema de la formació professional dual, que és una passa que
també sembla petita, però és una transformació enorme perquè
serveix perquè tot el coneixement que tenguem en diferents
matèries, també en matèria comercial es pugui implementar per
arribar molt millor als usuaris. Això es fa, es posa en marxa.

I evidentment doncs s’ha de donar a conèixer, s’ha de
difondre, s’hi ha de donar difusió i tot això durà el seu temps,
però també són passes essencials perquè molts comerciants es
trobaven que les distintes matèries de formació que tenien no
s’adequaven a les seves necessitats, o bé per horari o bé perquè
eren excessivament complicades o bé perquè fossin diferents
motius, és important que l’oferta s’adapti a la demanda i que la
demanda es pugui adaptar a l’oferta. I en aquest cas dur aquest
procés de competència entre ells i dur el procés de competència
també entre els elements de la formació que se subministren a
través del SOIB també és important. Vull recordar que fins ara
la formació estava encapçalada bàsicament per organitzacions
sindicals i patronals i que en aquest moment, gràcies a la
reforma laboral, s’ha obert el ventall a tot aquell que vulgui
oferir. La conseqüència d’això serà un acostament molt més
clar, molt més potent, on quan un comerciant qualsevol noti les
necessitats, doncs no ho sé, per posar un exemple, de fer vendes
on line trobarà més facilitat en recursos en els cursos que
necessita que no amb la rigidesa que tenien fins ara. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló Fuster.

I.3) Pregunta RGE núm. 260/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impuls de la internacionalització de les
empreses balears.

Ara, per formular la tercera pregunta, RGE núm. 260/12,
relativa a l’impuls de la internacionalització d’empreses balears,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Oliver i Sagreras.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Per retirar aquesta pregunta, vist
que després hi haurà una pregunta del meu company i es podrà
veure i parlar aquesta qüestió. Jo la retir aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, molt bé, gràcies, Sra. Oliver.

I.4) Pregunta RGE núm. 261/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suport al sector de la moda.

Idò, per formular la quarta pregunta, RGE núm. 261/12,
relativa a suport del sector de la moda, intervé igualment la
diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras, per deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, som a un sector
molt petitó també, d’aquests de passes petites, que jo crec que
a base de passes petites s’arriba enfora també, és una qüestió
que a la vida passen coses grosses molt poques i de petites
moltes, les més importants moltes vegades són les petites.
Correspon, li deia, al seu departament també la dinamització o
almanco donar suport a aquest sector molt específic, molt petitó
com és el de la moda en sentit ample.

Balears compta amb tot un grapat de dissenyadors en sentit
ample, ho torn repetir una altra vegada, enorme, molt notoris,
tant en el camp de la moda com de bijuteria, com de sabates,
complements en general, que, en conjunt, suposen molts llocs
de treball i molt notorietat per a les nostres Illes, som davant una
qüestió no només econòmica sinó que té una projecció
internacional o la pot tenir, que jo crec que també és important
tenir-la en compte.

Si parlam de moda, dir que podem presumir precisament de
dissenyadors reconeguts a nivell internacional, només per dir-ne
dos o tres, Miquel Adrover, Sebastià Pons, José Miró i molts
més que treuen el nom de Mallorca, en aquest cas arreu del
món. També n’hi ha, no es pot deixar de banda, d’altres que
encara comencen, que són deixebles, que són alumnes
avantatjats d’aquests que fan la seva feina i poc a poc fan allò
que poden.

Podem parlar també d’empreses de pell, reconegudes també
jo diria que arreu del món, tant de Mallorca com de Menorca.

A Eivissa la moda, també, és una indústria important, com
també la de la joieria.

Podem parlar també de calçat, tant de Mallorca com de
Menorca. Hi ha envoltant tot aquest sector un món creatiu molt
important i moltes vegades amb un component artesanal que té
a veure, crec jo, molt amb el seu èxit i el seu reconeixement
arreu del món.

Artesania, també ho vull recordar, és una competència o té
part d’aquesta competència a la seva conselleria.

Pensam que amb un impuls, ja sé que és una forma de dir-ho
imprecisa, però entenc que li correspon a vostè dir quin és
aquest impuls i a mi demanar-ho, no donar-li jo la resposta, Sr.
Vicepresident, per part del Govern dic un impuls que no hem
detectat.
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Pensam que també aquest sector petit, torn a dir, podria
crear llocs de feina, reactivar l’economia, i hem sentit, i m’ha de
permetre que jo ara m’hi pengi, per dir-ho de qualque manera,
que farien més amb menys, que amb pocs recursos es poden fer
moltes coses. La realitat, però, al nostre entendre, és que en
aquest sector concret petit aquestes màximes o consignes no han
arribat, no han tengut, en tot cas, efecte, no s’ha fet més, no s’ha
fet res, segons com ho veig jo, aquesta és la realitat. L’impuls
a l’empresa privada, al foment de les inversions privades
tampoc no s’ha vist en aquest sector, i possiblement també
necessitarien de la seva ajuda, del seu suport.

Per això, la pregunta era si faria alguna actuació positiva
sobre aquest sector que podria, aquest sí, si poguéssim ajudar-lo
que fes més producció, augmentar les exportacions,
claríssimament; si ens pot dir vostè quin tipus de suport podrien
trobar aquestes empreses, aquests dissenyadors, precisament per
poder produir, per una part, i després la venda ja és una qüestió
de cadascú, però aquesta ajuda, entenc jo, que seria aquest
impuls a la producció de totes aquestes persones, tant de
sabates, com de joieria, com de nous dissenyadors per poder dur
endavant aquesta feina.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, sí, es tracta
d’un sector important, molt petit, són molt poquetes empreses
que són a aquest sector, però és un sector significatiu perquè
vostè ha dit suposa una imatge i suposa un reconeixement que
pot travessar les fronteres de la mar que tenim aquí devora.

Quant a les accions, s’han d’inscriure totes, no han de tenir
tractes especials els diferents sectors sinó que s’han d’enfocar
d’una forma general tots ells i després s’ha d’analitzar quines
són les peculiaritats de cada un d’ells. La primera de totes, hem
de dir que venim d’una situació on hi havia uns fons FEDER
que es donaven com a ajudes a aquest sector, que es varen
deixar de donar com a conseqüència de la mala administració
que es va dur a terme durant els anys anteriors, el primer de tot
que s’ha de posar damunt la taula.

A partir d’aquí, com dic, es tracta d’un sector que està
sotmès a molts punts en comú amb molts altres; vàrem aprovar
la Llei d’emprenedors, que tenia tot un seguit d’accions, una
d’elles tremendament important era el tema del finançament que
ha experimentat una sèrie de facilitats de primera magnitud,
conseqüència de l’ampliació de les línies d’ISBA, de la Societat
de Garantia Recíproca. I a partir d’aquí doncs una vegada més
s’està fent feina tal com li deia a través d’una anàlisi de les
seves necessitats particulars, d’un diàleg permanent amb ells;
s’han creat tallers perquè es puguin posar a l’abast de tothom
necessitats d’aprenentatge en matèria de disseny, en matèria
d’arts gràfiques, en matèria de joieria; s’orienten els recursos
que, com deia abans, en molts casos tenen a veure amb
formació, a través d’aquestes línies de formació. I, com veurem

després, en parlarem també en el seu moment, en matèria
d’internacionalització, en matèria de poder acudir als mercats
exteriors per poder tenir un major coneixement i un major abast.

Si a això hi afegim el tema de l’increment de la producció en
el comerç de què parlàvem abans, que també és una forma de
promoure el tema de la moda, doncs tenim els elements
necessaris com per dir, bé, que actuacions n’hi ha, actuacions
n’hi ha, subvencions no, actuacions sí, actuacions n’hi ha moltes
i que poden donar lloc que el sector trobi bona part de les seves
necessitats jo no diria cobertes, però sí almenys acompanyades
pel sector públic, que és el que ha de fer amb aquest i qualsevol
altre sector: posar els elements que els facilitin el seu
desenvolupament, que els facilitin assolir els seus objectius,
sense un tracte especial per part de les administracions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica intervé la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, és una forma de no fer tractes
específics, jo no vull dir que n’hi hagi d’haver, però he vist que
sí altres comunitats autònomes tenen programes específics i,
sincerament, amb un cert èxit. No vull dir jo que ho hagin de
copiar tot, ni perquè ells ho facin sigui més bo o més dolent,
però em crida poderosament l’atenció que comunitats
autònomes que precisament tenen un sector de moda, uns ja més
consolidats, uns altres que pugen, es nota, entenc jo, veig que hi
ha totes unes actuacions molt clares i definides per impulsar
aquest sector.

M’agradaria que també fos aquí de la mateixa manera, em
cregui, crec que és important i crec que té una importància
cabdal perquè podria millorar evidentment moltíssim la nostra
economia. Pens, a més, que no només no ho hem fet, sinó que
li he de dir que pens que anam enrera, és a dir, feim passes
enrera, se m’ocorre la més senzilla i directa, que és la
d’Eurobijoux, una fira que és una actuació molt clara i que ja
teníem fa molts anys, que nosaltres l’hem perduda, per dir-ho de
qualque manera, però un altre l’ha aprofitada; és a dir, no només
no la tenim nosaltres sinó que una altra l’ha aprofitada, una altra
comunitat autònoma s’ha fet seva aquesta fira que és important.

És una petita mostra, no tot s’arreglarà amb això ni tot
s’espenyarà, però és una mostra, jo no sé si és desinterès o no sé
si és una altra qüestió però em fa passar pena que ho fos.
Llavors, jo li demanaria que en la mesura de les possibilitats
s’esforci per donar sortida a tot aquest potencial que, em cregui,
existeix en aquestes illes i que seria realment molt interessant i
productiu.

Gràcies.



ECONOMIA / Núm. 14 / 31 de maig del 2012 183

 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguiló Fuster, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. No, vostè posa un exemple de subvenció i
m’imagín que van per aquí els tirs una altra vegada i una altra
vegada pensam que no podem anar d’aquesta manera, no podem
continuar en matèria de subvenció, sinó que hem de considerar
que les empreses han de ser fortes per si mateixes, i que
l’administració té l’obligació de posar al seu abast els recursos
que són pròpies de l’administració perquè això sigui possible.

Fins ara és cert que hi ha hagut una competència entre
comunitats autònomes, una competència en molts de casos per
subvencionar, en molts de casos per donar avantatges de tot
tipus que s’haurà de rompre d’una forma clara. I s’haurà de
rompre perquè tots estam en la mateixa moneda única, tots som
immersos dins la Unió Europea i experiències d’empreses que
han partit cap a altres comunitats autònomes i que això l’únic
que ha produït un retard de les conseqüències, estic pensant en
Spanair, en tenim més d’un per posar damunt la taula. No es
tracta d’això, es tracta d’aconseguir que les coses funcionin
d’una forma sòlida, d’una forma efectiva, d’una forma
sostenible. 

I per fer això l’administració ha de, primer, tenir un
interlocutor únic, crear un únic interlocutor amb un sector. I
això s’ha fet, tenim unes persones dedicades a parlar amb el
sector perquè no haguem d’anar peregrinant d’administració en
administració, perquè sàpiguen exactament quins són els
recursos que es poden posar damunt la taula per part de
l’administració i a partir d’aquí, marcar una agenda de treball,
una agenda de treball on es pes fort evidentment el duran les
pròpies empreses, que són les que han d’oferir els seus
productes, però que poden comptar amb el suport de
l’administració per a totes aquelles coses que puguin formar part
d’aquells elements que formen part de la cadena de valor i que
els proporciona l’administració. Estic parlant de formació, estic
parlant d’infraestructures, estic parlant de gestió
d’infraestructures, estic parlant de preus públics, estic parlant de
tots aquells elements que poden ajudar i contribuir d’una forma
clara que aquestes empreses puguin ser sòlides.

Evidentment és un canvi també de mentalitat i és un canvi
d’acció. I com a canvi d’acció té els seus riscs i té les seves
dificultats d’implementar-se. Però una vegada més estam aquí
no per mantenir l’statu quo, no per fer allò que s’ha fet fins ara,
sinó per encetar noves polítiques, polítiques que es posicionin
una altra vegada al capdavant de l’economia espanyola i de
l’economia europea, el lloc que vàrem ocupar durant molt de
temps i que hem perdut durant els darrers anys. Hem de ser molt
conscients d’això. I probablement aquesta pèrdua de posició
respecte d'Espanya i respecte d'Europa, té imbricades moltes
d’aquestes polítiques que necessàriament ara hem de canviar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló i Fuster.

I.5) Pregunta RGE núm. 263/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a decret de certificació energètica dels
edificis.

I ara per formular la pregunta RGE núm. 263/12, relativa a
Decret de certificació energètica dels edificis, intervé igualment
la diputada del Grup Parlamentari Socialista Isabel Oliver i
Sagreras, per deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, la certificació
energètica dels edificis, vostè ho sap, és una exigència derivada
de la Directiva 2002/91. Aquesta directiva es transposà
parcialment a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial
Decret 47/2007, que aprovà el procediment bàsic per a la
certificació de l’eficiència energètica d’edificis de nova
construcció.

A partir d’aquí, les comunitats autònomes havien de fer la
seva pròpia regulació, ja ho han fet Andalusia, Canàries,
Extremadura, Galícia, València, Navarra, Castella-La Manxa,
Castella-Lleó, algunes altres també ho han fet i la que no ho ha
fet és la nostra, les Illes Balears ho tenen pendent.

Aquest reial decret és vigent i és obligatori posar a
disposició dels compradors o usuaris dels edificis, un certificat
d’eficiència energètica. En aquest certificat, amb una etiqueta
d’eficiència energètica s’assigna a cada edifici una classe
energètica d’eficiència que variarà de la classe A per als
energèticament més eficients fins a la classe G per als que són
menys eficients.

S’està elaborant precisament ara i per les notícies que tenim
per part del Govern de l’Estat un nou reial decret per a la
certificació d’edificis ja existents i que aprovarà aquest
procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica
d’aquests edificis que ja existeixen i que complementarà
l’anterior reial decret i donarà compliment a la directiva
europea.

Voldríem saber aquí, aquest decret per als edificis nous de
certificació energètica pensam que està pendent. I pensam que
seria bo, per ser energèticament més eficients i per tot un impuls
que podria suposar a aquestes empreses que es dediquen
específicament a aquesta qüestió. 
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Però també per les notícies que tenim va quedar elaborat al
final de la legislatura passada, passàvem si no tenim la
informació errònia, els tràmits d’informes preceptius de la
Comunitat Europea i també del Consell Consultiu i voldríem
saber si després de tot aquest temps que ha passat, si és en els
seus plans treure aquest decret, si pensa començar un nou
procediment per als edificis ja existents i fins i tot voldríem
saber si pensava treure-ne un per als edificis nous que ja estan
acabats, vostè el reprendrà o començarà un altre tràmit nou i si
per als edificis existents pensa treure-ne un o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Sr. Aguiló Fuster, té vostè la paraula.

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

Gràcies. Efectivament, això deriva d’una directiva europea,
que només se va desenvolupar per a edificis nous en el seu
moment i que en aquest moment s’hi ha d’afegir la part
d’edificis existents. Pensam que és important esperar tenir la
normativa nacional quant a edificis existents perquè la podríem
fusionar i simplificar una altra vegada més, generar menys
burocràcia de la que es podria generar si ho féssim per vies
separades.

Hem de pensar que en realitat seran tres grans elements els
que es regularan. Per una part els edificis nous, els edificis
existents i una tercera que posarà un seguit d’afegits als edificis
públics. Tot això ens fa pensar que..., estam amb converses amb
el ministeri, hem fet alAlegacions perquè realment ja tenen
preparat l’esborrany, nosaltres som en la fase d’alAlegacions i
estam suggerint bàsicament que els costs administratius puguin
ser molt més baixos. Els costs administratius deriven de la
presentació de documentació que se fa a través de més d’un
programa informàtic, probablement excessivament complicat,
complex, de dificultat de manejar, que creim que podria estar
subministrat no només per un únic organisme, o una única
empresa que deriva crec que de la Universitat de Sevilla que
facilitaria de forma molt clara tota aquesta tramitació i podria
abaratir també de forma contundent els costs. 

Aquestes converses, si tot va com ha d’anar, ens du que
aquest decret se pugui presentar per part del Govern central
durant aquest estiu, mes de juliol, agost, setembre, i a partir
d’aquí nosaltres desenvoluparem el nostre amb la idea de
simplicitat administrativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Oliver?

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

No hi ha rèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

II. Compareixença RGE núm. 1725/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre el Pla d'internacionalització de les Illes
Balears.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
és l'escrit RGE núm. 1725/12, presentada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es solAlicita la
compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació per tal d’informar sobre el Pla
d’internacionalització de les Illes Balears. 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
crisi que patim té dos orígens molt clars, un és l’excés
d’endeutament, que al mateix temps ve provocat per una manca
de competitivitat de les nostres empreses. És a dir, en molts de
casos ens hem finançat a base d’endeutament en lloc d’apelAlar
directament els mercats. I ara estam patint les conseqüències
d’aquest fet. 

Això fa pensar que dins el procés de canvi, de
reestructuració que tenim per endavant per iniciar la recuperació
econòmica, per una banda hem de reduir l’endeutament i aquest
passa necessàriament per un increment de la competitivitat de
les nostres empreses, del nostre aparell productiu; i també un
increment de la competitivitat i perdonin l’expressió, del sector
públic, perquè el sector públic ha d’operar més eficientment.

La forma de mesurar la competitivitat és una, només una,
que és potenciar que els compradors s’estimin més el nostre
producte que els altres. I això significa que els nostres productes
han d’anar orientats cap els mercats internacionals, hem de
competir, hem d’atreure els clients internacionals cap als nostres
mercats. D’aquí que és cabdal que hi hagi un procés de
transformació, de canvi d’orientació de les nostres empreses cap
als mercats internacionals.

Si a això afegim que el producte interior brut depèn d’un
seguit de variables, que difícilment creixeran en una situació
d’endeutament com la que tenim ara, estam abocats a veure com
una sortida essencial i fonamental tot el sector exterior. A
Balears en aquest sentit tenim una fortalesa especial, perquè el
nostre sector exterior suposa prop del 45% de tota la nostra
economia.
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Però a pesar de tot i a pesar d’aquesta fortalesa, pensam que
s’han de donar passes molt més clares i molt més contundents
per orientar les nostres empreses a aquest món competitiu que
hi ha més enllà de les nostres costes. I per això vàrem posar
damunt la taula un pla d’internacionalització, un pla
d’internacionalització que serà una primera passa, s’ha de
desenvolupar durant l’any 2012, (...) hem de recollir els seus
fruits i a partir d’aquí, donar passes més contundents cap a
aquesta idea d’orientar tot l’aparell productiu cap a la
competència internacional, per sortir en els mercats
internacionals i sortir a cercar els clients on són i que aquests
clients s’estimin més, com deia abans, els nostres productes que
els productes d’altres competidors. Aquest pla
d’internacionalització és un pla que en principi intenta, una
vegada més, aprofitar els recursos que tenim per detectar les
mancances i per donar el primer impuls cap aquesta acció,
aquest coneixement i aquesta forma de pensar per part de tots
els implicats en el món econòmic de les nostres illes.

Té, parteix de quatre línies bàsiques amb un marc de
colAlaboració institucional on s’intenten aprofitar els recursos de
les distintes administracions, en aquest cas de l’administració
autonòmica, l’administració nacional a través de l’ICEX i de les
institucions tradicionals com són les cambres de comerç de les
Balears per poder implementar aquestes grans línies, grans
línies que van en primer lloc amb una informació detallada i
generalitzada d’aquest fet, de la importància de la
internacionalització, una informació que també té a veure amb
els recursos que en aquest moment està subministrant la pròpia
administració pública, tot i que no tenguin el volum que ens
agradaria que tenguessin, però que són molts i tenen moltes
formes i que per estar dispersos, per no estar concentrats, moltes
vegades fan que les petites empreses, les empreses que tenen
menor capacitat d’acudir als mercats per si mateixes, puguin
rebre una ajuda.

Un segon punt important és la formació. S’ha de perdre la
por a sortir a l’exterior i això passa moltes vegades per tenir un
coneixement acurat de la realitat exterior, dels mitjans de
pagament, de les cultures, de les formes impositives, etc.
Elements que poden contribuir moltíssim, hem de pensar que
quan un intenta un projecte empresarial que va més enllà de les
nostres fronteres, es troba que molta de la informació que li
sembla natural tenir en el nostre propi territori, en matèria
administrativa, en matèria impositiva, en matèria jurídica, no la
té quan surt a fora. Per tant, s’incrementa d’una forma molt
clara la incertesa.

En aquest sentit, una informació combinada amb una bona
formació, pot contribuir moltíssim a reduir aquesta incertesa i
per tant, a incrementar els incentius cap a l’orientació.
Evidentment tenim uns sectors tradicionals que per aquest fet i
per la tradició de la nostra economia en molts de casos, estic
pensant en els sectors industrials i comercials, no han tengut
aquesta tradició de sortir a fora, fa falta també un Pla de
sensibilització. Fa falta dur a terme una labor pedagògica des de
la mateixa administració, que tenim aquesta visió, que sabem
que és així i que la compartim amb els importants agents socials
que tenim, però no arribava a tothom. Per tant, s’ha de fer una
labor de sensibilització, de dir el que estam dient aquí, que
difícilment tendrem futur si no sortim a competir en els mercats
internacionals, que han d’arribar a tots els indrets, a tots els
empresaris siguin petits, o siguin grosses de la nostra comunitat.

I per últim hi ha un darrer element i que és important també,
que és la promoció en els mercats exteriors. Promoció que
tradicionalment s’havia fet per part de l’ICEX, que hi dedicava
molts de recursos, però que les comunitats autònomes en molts
de casos estaven superposant els seus propis plans, duplicaven
les accions a realitzar. En aquest sentit el que hem fet ha estat,
com deia abans, dur a terme aquesta labor de coordinació per
aprofitar els escassos recursos, però que són importants per
sortir a fora.

Tot això ens du que tenim un seguit de línies que són
prioritàries i que veim que tenen més possibilitats de ser
receptives per part d’aquest pla, que seria la línia de la moda,
dels serveis turístics, podríem ser uns grans exportadors de
serveis turístics, tot i que tenim un sector turístic important; en
matèria de nàutica, en n matèria agroalimentària, en matèria
d’infraestructures, hi ha moltes empreses locals que de fet ja ho
estan fent, ja surten fora a desenvolupar infraestructures; en
matèria de biotecnologia, en matèria audiovisual i en matèria
d’oci en general.

Hi ha un seguit de mercats que són principals, després de fer
una anàlisi acurada, que són els mercats d’Hispanoamèrica i de
les potències emergents, sobretot en el nostre cas, de Rússia. Tot
això significa dur a terme tot un seguit d’accions, significa
desenvolupar un caramull d’actuacions en matèria de
desenvolupar cursos concrets, que evidentment és un primer any
i evidentment se suposa que l’impacte sempre costa més al
principi i ha de ser més gros a mesura que passi el temps. En
qualsevol cas allò que és important és posar la direcció perquè
aquestes accions, aquests cursos es vagin ajustant a les
necessitats dels nostres emprenedors i de les nostres empreses.

També en matèria d’informació es necessita tot un seguit de
feines perquè aquesta pugui estar concentrada en un indret
concret, perquè pugui tenir unes facilitats a l’hora de cercar la
informació que es vol i que no s’hagi de perdre molt de temps,
que no hi hagi un cost de cercar la informació i que s’anirà
depurant a mesura que passi el temps i anirem detectant els
possibles errors que evidentment cometrem a l’hora de
subministrar-la. I la forma de presentar-la també serà així.

I a partir d’aquí accions de sensibilització, com deia,
mitjançant conferències, xerrades, accions que puguin arribar a
les distintes persones que puguin adonar-se d’aquesta nova
realitat en què ens trobam i que hem d’anar cap endavant. Si a
tot això hi afegim la necessitat de recollir la informació
d’aquestes destinacions més importants, com deia, països
d’Hispanoamèrica, països emergents i en el nostre cas per temes
de proximitat, Rússia, que ens pugui subministrar la informació
que moltes vegades fan falta als emprenedors, que fan falta a
tots aquells que volen sortir, per fer operacions bancàries, per
saber quin sistema financer tenen, quins sistemes tributaris
tenen, quins elements d’administració necessiten tenir molt en
compte a l’hora de sortir. Tot això serà una feina que a poc a
poc anirà calant, que tendrà un efecte cada vegada major dins
les empreses exportadores. 
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És important la colAlaboració institucional per distints
motius. Primer per un tema de costs evidentment. Segon, per
l’especialització. L’ICEX és un organisme que té molta tradició,
que té un recorregut molt llarg. I conseqüència d’aquesta
duplicitat d’accions estava en molts de casos desaprofitant molts
de recursos i tenia poca visibilitat, arribant a molts indrets.
Tenia molta capacitat, però tenia dificultat per arribar als
usuaris. I tercer, les cambres de comerç, que també estan
immerses en un procés de canvi i de transformació necessària i
que poden convertir-se en subministradors de serveis. 

Gràcies a un nom tradicional, a un nom antic, Cambra de
Comerç, un nom que comença a aparèixer durant el segle XIX
i que, per tant, té un recorregut important, ha creat una xarxa de
contactes, una xarxa de cambres que també pot servir com a
element de networking, que és un d’aquests elements importants
a l’hora de recaptar informació de països que van més enllà
d’aquests que he posat damunt la taula i que són, evidentment,
aquells que hi dediquen més recursos i més estudis. Vull posar
d’exemple, doncs no ho sé, qualque empresa que vegi un nínxol
de mercat a un país diferent dels que normalment analitzam,
evidentment tenim la possibilitat d’arribar-hi a través d’aquesta
xarxa de comunicació, aquesta xarxa de cambres, que té aquest
nom tradicional, que està assumit per part de la immensa
majoria de població i que li dóna un avantatge competitiu
cabdal.

Si això més, aquestes cambres es presten, perquè veuen una
possibilitat de tenir una sortida el nou panorama que es dibuixa
a conseqüència d’aquest canvi econòmic que experimentam,
doncs tot això ens fa pensar que som a una confluència
d’interessos que ha de tenir conseqüència a mitjà termini d’una
forma clara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló i Fuster. Ara demanaria als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar, idò.

Molt bé. Idò, per tal de formular preguntes o observacions,
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris i per
part, en primer lloc, del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputat Marc Pons, per un temps màxim, com
vostè sap de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Permeti'm començar
evidentment agraint la presència del vicepresident Econòmic i
que comparegui en aquesta comissió per tal de donar totes les
explicacions a aquelles qüestions que trobem oportunes en
relació a aquest pla.

I de ben segur que una vegada escoltat el vicepresident
Econòmic, donar compte d’aquest Pla d’internacionalització
d’empreses dius que poques diferències existeixen amb el
discurs que vostè pot fer o el que nosaltres podem defensar
respecte dels principis que avalen la necessitat i la importància
de comptar amb un pla com aquest. Totalment d’acord que les
nostres empreses han de mirar cap a fora i han de decidir obrir
mercats exteriors perquè reforça i dóna musculatura als nostre
teixit productiu; que per a açò és necessari conscienciar no
només les empreses sinó també la societat del valor que
representa la internacionalització, per suposat; que allò públic
ha d’aportar estalonament i confiança als empresaris que
decideixen arriscar-se, i tant! I que açò ha de fer-se des de la
consciència que cada empresa i cada mercat és diferent i
demana estratègies pròpies sempre enllaçades al llarg termini,
açò és evident.

Ara bé, Sr. Vicepresident, que aquest sigui el pla més
encertat, l’instrument més adequat que el Govern pugui
formular per suportar el nostre empresariat, aquí ja nosaltres
tenim alguns dubtes. Tenim dubtes que el Pla
d’internacionalització d’empreses que ha elaborat la
Vicepresidència Econòmica suposi la millor estratègia per al
nostre empresariat; tenim dubtes que aquest pla sigui certament
efectiu per a uns empresaris que necessiten expandir la seva
producció i treure rèdit dels seus esforços fets; tenim dubtes que
aquest pla sigui vàlid per a uns empresaris que demanen
concreció i claredat en les mesures proposades; que demanen
seguretat i continuïtat als suports que facin efectives les seves
estratègies exportadores.

I m’explic. El Grup Socialista ha trobat, en certa manera,
tres característiques transversals que travessen tot aquest pla i
que els avanç, després ja m’hi centraré d’una manera més
concreta, deia tres característiques: la primera és que és un pla
construït i elaborat damunt una certa inconcreció quant a
terminis, quant a dotacions econòmiques, quant a seguiment i
avaluació d’aquest pla, podríem dir en certa manera que és un
pla que no està planificat.

La segona qüestió és que és un pla que en certa manera o per
a res aporta components d’innovació. Ara, en aquests moments,
quan tothom competeix dins un món global i on la diferenciació
és tan important, el Govern acaba elaborant un pla que pot valor
afegit aporta a l’estratègia exportadora.

I la tercera és que és un pla, i ho dic així, amb tots els
matisos que suposa, elaborat d’esquenes als sectors exportadors.
I amb açò no vull desmerèixer per a res i en absolut la feina feta
amb les cambres de comerç, res més faltaria! Però em sembla
que al Govern li ha faltat trepitjar carrer, parlar amb
l’empresariat, escoltar i voler resoldre els problemes sectorials
del nostre empresariat.

I anam per feina. Li deia que aquest és un pla construït i
elaborat des d’una certa inconcreció, amb massa components
d’ambigüitat; som davant un pla que no sabem quin temps serà
efectiu, ni idea; que no compta amb la planificació i amb un
cronograma d’etapes, i en aquest sentit ens agradaria que el
vicepresident Econòmic ens pogués explicar quan comença i
quan acaba aquest ple; quina temporalització hi ha de les
activitats; quan començaran i quan acabaran cada una d’elles,
encara que sigui per als principals blocs. I voldríem saber també
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si el pla, a més a més, va començar entenem que el mes de
febrer, perquè va ser quan es va aprovar, i per tant ja som bé
dins el mes de juny, quines activitats s’han desenvolupat fins al
dia d’avui i amb quin resultat. Hi ha hagut missions comercials?
Encontres empresarials? Hi ha hagut jornades d’informació a
cada una de les illes? Ens agradaria que ens ho poguessin
explicar.

Ens agradaria que ens pogués explicar quin seguiment es
farà d’aquest pla, perquè tampoc no ho ha explicat el
vicepresident Econòmic, com s’avaluaran els resultats? Es
donarà compte públic per part del vicepresident Econòmic del
seguiment d’aquest pla?

Estam, a més a més de no conèixer la seva planificació, de
desconèixer absolutament el seu cost. Quin cost tindrà aquest
pla en el seu conjunt? I per anualitats? Hi ha, Sr. Vicepresident,
previsió d’ingressos, quines previsions d’ingressos? Perquè,
segons tenim entès, una part dels serveis que es donen, no és
que no se subvencionin, sinó que, a més a més, s’han de pagar
per part dels usuaris i d’aquesta part de les empreses, ens
agradaria si ens pogués confirmar si açò serà, si és així o no és
així, per tant que ens pugui donar detalls en relació amb com
afectarà açò l’empresariat.

I a més a més de desconèixer planificació i de desconèixer
cost, hem vist que en aquest pla, a més a més, hi participen el
Govern de les Illes Balears, amb Vicepresidència i l’IDI; el
Govern d’Espanya, a través de l’ICEX; Cambres de Comerç de
les tres illes; Parc Bit; Centre Balears Europa; ens agradaria que
ens pogués aportar, poder saber les aportacions que farà cada un
d’ells, què rebrà cada un d’ells i amb quins percentatges
participen totes aquestes entitats? I si açò no es pot saber,
almanco saber el Govern autonòmic quina participació fa.

Insistesc, creim, i aquest és el primer punt, que és un pla que
planifica poc quant als elements més claus, més bàsics amb què
hauria de comptar un pla.

Però segui, perquè li deia també que aquest és un pla que en
certa manera s’ha elaborat d’esquena als sectors exportadors, i
torn a repetir, la visió de conjunt de les cambres de comerç hi
és, fantàstic, però després ens sembla que no hi ha recollides les
sensibilitats i les necessitats empresarials de cada sector. I en
aquest sentit, m’agradaria també poder-li fer algunes preguntes:
per quin motiu els sectors de la innovació que estan agrupats en
diferents clústers i que la seva principal base és l’exportadora,
no han participat d’una manera activa en l’elaboració d’aquest
pla? I no dic que els ho hagin anat a explicar després, dic que
hagin participat al llarg de l’elaboració i redacció d’aquest pla.
Per quin motiu no hi ha en aquest pla un nivell, a nivell balears,
els sectors de la bijuteria i del calçat, quan són principals
indústries exportadores? I no dic que els ho hagin anat a
presentar, açò és el mínim, els dic com és que no han participat
d’una manera activa en l’elaboració d’aquests plans.

Per quin motiu no hi ha un pla d’empreses nàutiques de
Menorca, si Menorca és l’única illa on hi ha drassanes i per tant
fabricam embarcacions i, en canvi, n’hi ha de Mallorca o
d’Eivissa? O per què el sector agroalimentari d’infraestructures
de Menorca no apareix en absolut en la confecció, en la
confecció no, dins aquest pla d’internacionalització d’empreses?

I voldríem saber també per quin motiu o si hi ha hagut
reunions amb els emprenedors, els joves empresaris, perquè
possiblement aquest grup també entenem que hauria estat molt
bé que hagués participat durant la confecció de tot aquest pla. A
cada una, jo ho dic perquè a partir de les respostes que hi hagi
hi haurà debat, a cada un d’aquests sectors amb els quals he
tengut l’oportunitat de consultar tots em manifestaven, m’han
manifestat el mateix relat, quan venien, ens ho van contar i se’n
van anar, però quan ja estava elaborat i alguns d’ells fins i tot,
fa poques setmanes, on aquestes explicacions s’han donat de
cara a ells, i la sensació que tenen cada un d’aquests
empresariats, cada un d’aquests lobbys empresarials sectorials,
insistesc, és aquesta la que ens transmeten.

Però segueix, perquè parlava que hi havia poca qualificació,
poca participació i, a més a més, també tenim la sensació que hi
ha poca innovació, esperàvem trobar un valor afegit amb aquest
pla, però més que un document d’estratègia empresarial aquest
pla ens sembla que és molt més una guia d’entitats públiques,
que està molt bé, i privades amb una sèrie de contactes,
perfecte, però on no veim darrera altra cosa que no sigui la
recopilació d’activitats de diferents sectors.

I pensam aquí devora que en aquest sentit fins i tot s’han fet
algunes passes enrera. Ens agradaria fins i tot que ens pogués
explicar, en aquest mateix pla, enterprise i europe network
forma part de la confecció d’aquest pla, elabora habitualment o
ha elaborat a moments determinats trobades de cooperació
internacional, voldríem saber si segueix també, hi haurà també
a través de Network hi haurà també aquí devora evidentment
l’elaboració de trobades. I voldríem també saber alguns
programes concrets, com l’IMEX d’impuls als mercats
exteriors; el PIPE, el Programa d’Iniciació de la Promoció
Exterior, o els serveis oferts per Acció 10 a través del conveni
amb l’IDE, si tots aquests hi són també, continuaran, hi seran o
senzillament desapareixen i per tant no cal ni una informació...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant, ja acab aquesta intervenció.

Insistim en açò, Sr. Vicepresident, perquè no voldria que hi
hagués cap dubte, els principis els compartim, en som
perfectament conscients i més en aquests moments quan hi ha
una aposta tant potent per rebaixar el consum intern a nivell
nacional la importància de reforçar les exportacions i per tant no
és aquest el debat en el qual aquest portaveu vol centrar el Pla
d’internacionalització d’empreses sinó que ho voldríem fer,
sobretot per veure l’efectivitat que tendrà aquest pla i, per tant,
el grau de concreció, el grau de recursos i de planificació que hi
ha, el grau d’innovació, i sobretot, i açò ens sembla fonamental,
el grau de participació de l’empresariat envers la redacció
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d’aquest pla. I només així entenem que serà un pla que a la
llarga donarà resultats, que en certa manera voldríem tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Francisco Mercadal, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer, com no pot ser
d’una altra manera, donar la benvinguda al vicepresident i al seu
equip i agrair la seva presència avui a la Comissió d’Economia,
aquí en seu parlamentària.

Des del primer moment el nou govern ha apostat per la
iniciativa privada, pels emprenedors, les microempreses i les
PIME, així, per primera vegada, s’ha reconegut el paper de les
PIME i els emprenedors mitjançant la Llei de suport als
emprenedors i les PIME, el que suposa una fita històrica a la
nostra legislació autonòmica. Aquesta aposta per la iniciativa
privada suposa un canvi de model, un canvi de polítiques molt
important, es canvia la cultura de la subvenció per la cultura de
l’esforç i la cultura de les traves administratives per la
simplificació administrativa.

Dins d’aquesta llei que vàrem aprovar aquí, en el Parlament,
de suport als emprenedors, ja es preveia donar suport a la
internacionalització de les empreses balears. I des del Grup
Parlamentari Popular celebram que el Govern, des de l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears hagi arribat a un
acord amb l’ICEX i les cambres de comerç de totes les illes per
a la creació d’aquest pla del qual avui parlam. Al mateix
l’Entreprise Europe Network així com el Centre Balears Europa
i el Parc Bit han participat també en aquest pla
d’internacionalització.

Què suposa la internacionalització per a les nostres
empreses? Suposa un major coneixement de les empreses i dels
seus sistemes i de la seva operativa; suposa una major
competitivitat perquè les nostres empreses han de sortir a un
mercat major molt més competitiu; suposa una aposta molt clara
per la innovació de les nostres empreses que han de lluitar a un
nou entorn molt més exigent.

Però quins són els objectius d’aquest pla? Doncs, des del
nostre punt de vista són uns objectius molt clars: en primer lloc,
donar suport a les empreses balears que són en processos
d’internacionalització i, en segon lloc, conscienciar les PIME,
els emprenedors i el colAlectiu empresarial en general de la
importància i transcendència de la internacionalització. Hem
escoltat fa poc una intervenció del portaveu del Grup Socialista,
baix el meu punt de vista lamentable i nefasta, parlant de si els
clústers han participat o no han participat; és evident que han
participat perquè participa en el pla el Parc Bit, perquè el que
els passa als senyors de l’oposició és que si feim perquè feim,
no va bé, perquè feim això; si no feim, perquè no feim; si feim
ajustos, perquè feim ajustos; el que m’agradaria és que vostès
se sumassin al carro de suportar qualque iniciativa de les que
presentam, un pla d’internacionalització, ja no parlam de tal, no,

un pla d’internacionalització d’empreses tampoc no els va bé,
no va bé, res va bé.

És un pla genèric, és un pla que és poc concret, és fum? No,
és un pla concret, determina uns mercats de major interès i els
defineix com a prioritaris, d’una manera molt clara: Brasil, Xile,
Uruguai, Rússia, Alemanya, França, Itàlia, Marroc i Algèria,
concrets; també puntualment d’altres, com han estat
històricament Estats Units o Colòmbia, que és un mercat
emergent en aquests moments també. És concret també perquè
marca uns sectors prioritaris dels quals parlarem més endavant.

Evidentment, al mateix temps, les noves formes de fer
negocis, basades en la xarxa d’internet suposa també una
plataforma molt clara per a la internacionalització i és per això
que també es contempla dins aquest pla que ha presentat el
Govern. Al mateix temps, es preveuen igualment presentacions
sobre la internacionalització en universitat per a estudiants així
com a centres de formació professional.

El pla s’ha elaborat de manera clara, tant pel que fa a les
accions com pel que fa als mercats i objectius d’aquestes
accions. Així, trobam unes accions per al sector de la moda,
calçat, bijuteria i més, amb unes accions concretes per a mercats
concrets; unes accions concretes per a serveis turístics,
tecnològics i de consultoria, de nàutica, d’alimentació, i pel que
fa també al mercat dels vins balears; per a infraestructures,
enginyeria, arquitectura, construcció; per a la biotecnologia, Sr.
Pons, per al clúster de biotecnologia -que diu que no-,
biotecnologia; per al sector audiovisual i per al sector de l’oci,
amb una gran experiència a la nostra comunitat essent com són
un destí turístic de primer ordre.

Però, a més, a més, s’ha dotat, perquè vostè volia saber
també quant, s’ha dotat amb 1 milió d’euros ISBA per avalar
projectes d’internacionalització, a més dels recursos humans,
tècnics i operatius que posa a l’abast de les empreses les
diverses institucions que participen en aquest pla.

Les crítiques que he sentit cap al pla que ha presentat el
Govern em semblen del tot desmesurades, perquè no són una
crítica a un pla que presenta el Govern, el Govern ha presentat
un pla amb diferents institucions que no formen part del Govern
i que són institucions públiques, són institucions privades, com
bé ha comentat el vicepresident, com són les cambres de comerç
que poden fer una labor de network, com s’ha apuntat, molt
important de cara a les empreses que vulguin sortir a l’exterior.

En definitiva, el nostre grup parlamentari es felicita de
l’aposta clara del Govern per a la iniciativa privada i que sigui
aquesta la que generi riquesa i llocs de feina, que tanta falta fan
a la nostra comunitat. El Pla d’internacionalització serà una eina
molt útil per a les nostres empreses, per conscienciar-les de la
importància de la internacionalització a un marc econòmic
globalitzat on qualsevol pot arribar per tot.
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Per tant, Sr. Vicepresident, enhorabona per aquest pla que
segur serà de molt profit per a les nostres empreses,
emprenedors i, en definitiva, de profit per a l’economia balear.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. El Sr. Vicepresident Econòmic, per
al torn de rèplica, té cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats.
Efectivament, coincidesc amb el representant del Partit
Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, disculpi, Sr. Vicepresident, per una qüestió de
forma, el seu torn és per contestar les intervencions dels
portaveus dels grups parlamentaris.

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

Ah! D’acord. Sí, bé, doncs coincidesc amb allò que deia el
representant del Partit Popular que aquest pla suposa un canvi,
suposa el primer pla, es diu així perquè fins ara no hi havia de
pla d’internacionalització i, evidentment, allò que ha de fer un
primer pla d’internacionalització és posar damunt la taula els
recursos que sí s’utilitzen, que sí existeixen i que de qualque
manera s’han de donar a conèixer molt millor per part de tots.

És un pla on la característica número 1 és que s’ha fet amb
distintes administracions, amb distints organismes i un d’ells és
l’ICEX que es va iniciar justament quan el Govern d’Espanya
estava en mans del Partit Socialista, per tant, s’ha generat a
partir d’una colAlaboració de les distintes institucions. Els costs
econòmics, ho ha dit el representant del Partit Popular,
bàsicament es tracta en aquest moment de posar damunt la taula
allò que es fa, els elements que es tenen i afegir la política que
té aquest nou govern de donar suport als emprenedors a través
d’ISBA, de la Societat de Garanties Recíproques, en matèria de
finançament.

És un pla que té concreció, detalla clarament quines són les
accions que es faran i que lògicament a mesura que passa el
temps s’avaluen. Jo li puc dir que a hores d’ara ja s’han fet sis
cursos, s’han fet tres cursos de formació amb tota una sèrie de
participants, s’han fet cinc seminaris, set jornades, en fi, es du
a terme i es desenvolupa. Li puc passar la informació que han
participat i, evidentment, un programa que ha descobert per a
aquest nou impuls doncs participaran de cada vegada més els
distints sectors i aportant les seves experiències que,
evidentment, són absolutament necessàries per millorar any rere
any. La nostra idea és que aquesta sigui una primera passa, que
sigui el primer any que es fan aquestes accions, però que
tenguin una continuïtat d’una forma clara en un futur.

Pensam que podem contribuir d’una forma important a
ajudar el món empresarial des de l’àmbit del sector públic més
enllà de les tradicionals subvencions perquè, com deia abans,
poder proporcionar informació acurada de destins, poder
proporcionar informació acurada de mecanismes de pagament,
poder proporcionar informació acurada del que significa la
incertesa de participar en mercats estranys i d’altres països pot
quedar molt reduïda d’aquesta manera. Anecdòticament podem
contar que la família Rothschild arribà on arribà gràcies a tenir
una xarxa de germans distribuïda per tota Europa. Evidentment,
no hi arribarem a tenir una xarxa de germans distribuïda per tota
Europa, però sí que podem donar passes importants a l’hora de
minimitzar aquest desconeixement d’altres cultures, d’altres
formes d’enfocar els problemes, d’altres formes de fer les coses.

És clar que han de participar tots els sectors i jo crec en
major o menor mesura hom ha participat, s’ha fet també amb els
consells insulars, el de Menorca també hi ha participat d’una
forma clara, el sector nàutic també hi ha participat a través dels
seus representants, també hi ha participat, i la intenció
lògicament és que vagi a més la capacitat d’entrar perquè
evidentment tenim un interès cabdal que tothom participi i
tothom pugui trobar el suport que li faci falta. I a partir d’aquí
doncs continuar fent feina, continuar aprofitant recursos evitant
els errors que segur que cometrem i millorar de manera que a
mesura que passi el temps la idea de sortir fora, que va ser tenir
molt d’èxit per una part molt important de les empreses fa una
sèrie d’anys, es pugui transmetre al conjunt de l’aparat
productiu de tota la comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló i Fuster. Ara pel torn de rèplica, Sr.
Pons, té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Jo no sé exactament com ho he
de qualificar. Jo aquí tenc un pla d’internacionalització que no
està fet per vostè i que no sé exactament d’on surt, però
evidentment el Govern autonòmic estableix una sèrie de
qüestions, aquest que presenta ara no és el primer, aquest que
presenta ara no és el primer i, per tant, la legislatura passada es
varen fer esforços en aquest sentit que s’han de millorar, faltaria
més, però bé, que es vagin penjant les medalles que són els
primers que fan les coses em sembla bé si és cert, si no és cert
haurien de ser, jo crec, més prudents a l’hora de fer afirmacions
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perquè insistesc, basta entrar en internet i de sobte et trobes o
veus un pla d’internacionalització que no està fet per aquest
govern i que no et deixa de sorprendre quan després escoltes el
vicepresident fent manifestacions que és el primer i que, bé,
suposa una fita pel fet que sigui el primer. No és el primer, per
tant m’agradaria que quedés clar.

Jo li he fet tres preguntes claus, la primera d’elles, saber
quin pla d’etapes hi havia aquí perquè parlam d’un pla que ha
de planificar, quin pla d’etapes hi havia aquí? Sabem quan
comença, però no sabem quan acaba; sabem que han fet alguns
cursos en aquests tres mesos, ens els ha explicats, perfecte, però
no sabem quan acaba i ens agradaria saber a veure això com va.
He demanat recursos i ens han dit, el Partit Popular, no el
Govern, que hi ha un milió d’euros d’ISBA. Home, ISBA ja feia
aquesta funció d’ajudar les empreses i, per tant, ja feia de banc,
ho direm així, ja estalonava l’empresariat. Però hi ha recursos
o no hi ha recursos? Demanam, són preguntes que feim només,
que volem saber i que malauradament ja en torn de rèplica no
tendré oportunitat de poder continuar amb aquest debat, però
que sí ens agradaria saber perquè l’empresariat en aquest sentit
està preocupat i jo aquí no he vist resposta. Un milió d’euros
d’ISBA, ISBA ja donava ajudes i feia aquesta feina. Però no ens
digui que tampoc açò no és la solució al problema i que hem
d’alabar el pla senzillament per aquesta qüestió. No s’ha recollit
en el pla, en qualsevol cas.

Els particulars tenen més informació que el Partit Socialista,
pel que veim, a l’hora de donar la informació. Hem demanat
també si s’havia participat o no s’havia participat en la fase
d’acció del pla quan començam a elaborar aquest pla si els
diferents sectors empresarials, sectorials havien participat. I jo
deman, si han participat m’estranya moltíssim, i m’agradaria
que ens explicàs com és que es parla de moda i es parla de
plantejaments concrets i la bijuteria no apareix per res. I són
aquí dins? Hi han participat activament? I m’agradaria que
quedi recollit en el Diari de Sessions, perquè si és que sí, hi ha
coses que aquí no acaben de quadrar. Ens agradaria poder-ho
saber perquè ens estranya. El sector agroalimentari, el formatge,
l’altre dia vàrem veure com feien campanya devers Austràlia.
Els han escoltat als agroalimentaris o es només el sector del vi
i per tant queda en el sector del vi?

Aquesta informació i som en una compareixença -insistesc-,
no hi ha pretensió de criticar res més del que sigui tenir la
informació, però evidentment davant determinades afirmacions
les qüestionam senzillament perquè no és aquesta la informació
que ens arriba.  Amb el plantejament de la innovació, d’acord,
entre qüestions innovadores que puguin dir chapeau, perquè
això representa estratègies diferents, no hem vists ni he escoltat
a la rèplica que el conseller les hagi explicades. 

Quina és la sensació que nosaltres hem tengut quan ens hem
reunit amb l’empresariat  i hem demanat, com valorau el Pla
d’internacionalització d’empreses? Aquesta és la feina que ens
pertoca fer com a oposició, ens agrada intentar fer-la bé en
aquest aspecte. La sensació ha estat bàsicament aquesta que li
explicava abans i és que ens diuen que no s’han reunit amb
vostès sinó que s’han reunit quan ja tenien el document aclarit,
tancat, ens han vengut a explicar, els hem fet nosaltres
plantejaments que no han estat recollits ni s’han tengut en
compte. Em posaven i em feien algunes reflexions, ens deien,
la legislatura passada hi havia un milió d’euros en temes

d’ajudes, el conseller en aquests moments ara diu que zero, ni
un euro, esperam sentir-ho a nivell de recursos. Vostès diran, hi
ha comunitats autònomes que tenen ajudes directes, no a les
entitats, no a l’organització, a l’empresari: ajudes de viatge,
borsa de viatge, que els permeten competir a Sud-Amèrica que
(...). No demanam que hi hagi un milió d’euros, ells fixaven
400.000 euros, uns recursos que els permetin fer possible, fer
possible i real aquesta estratègia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

... acab-, que faci possible i real aquesta estratègia de
comercialització a l’exterior. La resposta ha estat que res, i
mentrestant veim els valencians, veim els madrilenys com amb
borses de viatge se’n van i competeixen en desigualtat de
condicions que nosaltres. Si ens creim de veritat que
l’exportació és la sortida i el motor econòmic d’aquesta
comunitat autònoma, aquí hi hauríem de poder destinar algun
tipus de recursos, i al marge d’ISBA no hem sentit res més, i
que fa que el nostre empresariat -insistesc-, en desigualtat de
condicions, competeixi per obrir mercats a Sud-Amèrica, Àsia
o on sigui, i açò no és bo, no és bo i m’agradaria, en tot cas, que
ratificàs si efectivament és així, si no hi ha cap tipus d’ajuda en
aquesta direcció, però que -insistim- en cap moment no
compartim.

La nota de premsa que varen treure anava en aquesta
direcció, explicava totes les actuacions. L’estratègia turística,
TurisTEC fa tres dies que tenen, fa poc temps que vostès els han
pogut explicar aquesta informació i així ens ho han fet arribar
a nosaltres directament i, per tant, ens estranya el fet que ens
diguin que s’han assegut amb tots els clústers...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, pot acabar.

EL SR. PONS I PONS:

...els ho han explicat. Acab. Pensam que és un pla que ha
planificat poc -insistim-, ens agradaria haver-lo vist més
planificat, que entenem que no hi ha hagut tota la participació
que hi hauria i que ens hagués agradat que hagués estat molt
més innovador. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula per part del Grup Popular el
Sr. Mercadal.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Simplement per tornar a
agrair la presència del vicepresident i del seu equip. Em sorprèn,
em sorprèn, Sr. Vicepresident, l’actitud de l’oposició que mai,
mai, mai no dóna idees sinó que l’únic que fa és criticar, criticar
i criticar qualsevol acció que es pren. Si és per fer ajusts perquè
es fan ajusts, si és per fer un pla d’internacionalització de les
nostres empreses que motiva la reactivació de l’economia de les
nostres illes tampoc no els va bé. Jo voldria que em diguessin
què és que va bé perquè el que vostès feien segur que tampoc no
anava bé o sigui, no anava gens bé. Això és segur.

Recursos, això sí que ho sabien fer bé. Recursos, hem
escoltat parlar de recursos, doblers, quants de recursos empram,
quants de doblers hem de gastar. Això sí se sabia fer abans i que
ara, com ha quedat clar pel que ha dit el vicepresident, ja no es
farà. S’ha posat una línia d’ISBA per donar suport a aquestes
empreses que vulguin fer un pla d’internacionalització. Sí que
hi havia línies d’ISBA, però mai no s’havia dotat com ara ISBA
perquè donàs suport als nostres emprenedors i a les nostres
PIME.

S’ha acabat amb la cultura de la subvenció, és lo que no
s’entén per part de l’oposició, s’ha acabat aquesta cultura,
només parlen de recursos, de si s’ha participat en les empreses
les quals formen part d’aquest pla o en els sectors que formen
part d’aquest pla. Evidentment que sí, vostè ja ho ha aclarit,
però a més el senyor de l’oposició parla de la bijuteria perquè ve
de Menorca i ho té molt clar, veig a la pàgina 19 del pla un pla
concret per al pla sectorial de bijuteria espanyola amb els
mercats objectius de França, Itàlia i Hong Kong, amb presència
a les fires internacionals per poder-hi exportar els plans, però,
fins i tot, si els assenyales es posen nerviosos, jo ja estic sorprès.
No va bé res, no va bé res. 

Sr. Vicepresident, des del nostre grup parlamentari li volem
donar tot el suport perquè aquest pla trobam que és bo, la
cultura de l’esforç i la internacionalització de les nostres
empreses és clau, pensam que és un pla molt clar amb uns
marcats objectius molts clars, amb unes acciones concretes i,
evidentment, nosaltres també demanarem comptes d’aquest pla,
clar que sí. Però acabem de presentar el pla, donem un temps i
quan aquest pla doni fruits vendrem a explicar-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Ja per tancar i en torn de
contrarèplica té vostè la paraula, Sr. Vicepresident, per cinc
minuts.

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

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyors diputats.
Anem per parts. Primer pla fet en colAlaboració amb altres
institucions i aprofitant els recursos d’una manera doncs que li
poden donar una potència que en el passat no s’ha donat.
Justament el primer pla que vostè deia, o el pla anterior que

vostè deia, tenia una particularitat, aquell sí que estava fet des
del Govern i amb pocs ponts de comunicació amb altres sectors.

Quant als recursos, evidentment, els recursos pensam i creim
fermament que els recursos necessàriament passen perquè el
sector públic compleixi el seu paper molt més enllà d’anar
subministrant borses de viatge, que és cert que ho fan altres
comunitats, però que progressivament ho hauran de deixar de
fer, necessàriament, amb la qual cosa es trobaran amb un
desavantatge, ben igual que va passar amb altres empreses, que
des d’aquí varen anar altres comunitats subvencionades i han
acabat com han acabat. No és el sistema, no és el camí, el camí
és que realment es pugui subministrar des del sector públic allò
que el sector públic té capacitat d’afegir valor, no de treure
valor, d’afegir valor. I aquesta és la feina que hem de fer, que
hem de fer nosaltres i que acabarà passant per part de les
distintes comunitats autònomes.

És un pla participatiu, és un pla obert, evidentment, és un pla
que lògicament s’ha de complir, s’han de complir etapes, però
al mateix temps se li ha de donar suport amb els propis èxits,
amb allò que té més èxit i descartant allò que tengui menys èxit.
Ha de ser un pla obert, àgil, movible que de guanyar passes i
seguretat a mesura que passi el temps. És un pla innovador,
clarament innovador, amb recursos molt escassos que, com ha
dit el representant del Partit Popular, quan vénen, vénen també
amb una assumpció de riscs per part de la persona que intenta
sortir a l’exterior és cabdal que el mercat funcioni, que doni els
senyals adequats i, en aquest sentit, un emprenedor assumeix
riscs, és una persona que canvia els riscs per els dels altres i
aquesta necessitat d’assumir riscs és essencial per al bon
funcionament de l’economia, els riscs no els ha de tenir
l’administració sinó que els ha de tenir el participant i sí ha de
tenir facilitat a l’hora de trobar un finançament adequat perquè
moltes vegades iniciar un projecte nou, iniciar una nova línia és
complicat i aquí sí que el podem ajudar i aquí l’ajudarem i
donarem passes certes, però no a assumir riscs que no ens
corresponen, que corresponen a l’emprenedor.

Quant a la innovació, ja dic, la innovació més important és
aquest aprofitament conjunt dels recursos i aquesta posada en
escena de tot allò que pot ajudar a sortir amb més facilitat cap
a l’exterior i a donar a conèixer aquesta necessitat de sortir a
l’exterior. 

Quant als sectors, evidentment, els sectors tenen els seus
representants, tenen les seves formes de comunicació, nosaltres
hem de fer un esforç d’acostar-nos-hi, un esforç important. A
més, els sectors tenen aquesta necessitat també o aquesta
obligació d’acostar-se on hi ha possibilitats de sortir a l’exterior.
Vostè ha posat un exemple, que és el de la bijuteria a Menorca
que és un sector tremendament important, la bijuteria a Espanya
està liderada pels bijuters de la nostra terra i, en aquest sentit,
comptam amb una fortalesa que necessàriament ha de quedar
plasmada en qualsevol pla, en aquest i en qualsevol altre.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només
queda agrair la presència del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació i dels càrrecs que l’han
acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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