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LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar, disculpar l’absència del Sr. Fidalgo i,
per tant, presidiré jo avui la comissió. En primer lloc, demanam
si es produeixen substitucions.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Pilar Costa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4474/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar una
resposta als estalviadors que compraren participacions
preferents (retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 6498/12).

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i
votació de les següents proposicions no de llei: la primera, RGE
núm. 4474/12, del Grup Parlamentari Socialista, s’ha retirada.
Per tant, es debatran les proposicions no de llei núm. 5480, del
Grup Parlamentari Socialista, i la núm. 5911, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5480/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'internacionalització d'empreses.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5480,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d’internacionalització d’empreses, intervé l’Hble. Diputat Sr.
Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
A finals del passat curs polític compareixia en aquesta mateixa
comissió el vicepresident econòmic, ho feia a petició del Grup
Socialista, per explicar el contingut del Pla
d’internacionalització d’empreses, aprovat pel Govern.
D’aquella compareixença extraiem algunes conclusions, la
primera, la coincidència amb els principis del que veu aquest
pla, que les nostres empreses hagin de mirar cap a fora i
decideixin obrir mercats exteriors perquè això reforci la
musculatura del nostre teixit productiu, hi coincidíem tots; que
per açò és necessari conscienciar no només les empreses sinó
també la societat del valor que representa la
internacionalització, també; que la cosa pública ha d’aportar
suport i confiança als empresaris que decideixen arriscar-se, i
tant; i que açò hem de fer-ho des de la consciència que cada
empresa i cada mercat és diferent i demana estratègies pròpies
sempre enllaçades al llarg termini, també és evident.

Amb aquests principis, dic, coincidíem tots, però de la
mateixa manera que coincidíem amb aquests principis el dia de
la compareixença del conseller es detectaven també en el Pla
greus mancances tant de formes com de continguts i que les
podríem resumir en aquests tres punts: el primer, és un pla
construït i elaborat sobre la inconcreció, no sabem terminis ni

situacions econòmiques ni seguiment ni avaluació; el segon, és
un pla que per res és innovador, ara que tothom competeix en un
món global i la diferenciació és tan important el Govern elabora
un pla que poc valora l’estratègia d’exportació; i el tercer, és un
pla que està elaborat d’esquena als sectors exportadors, i sense
desmerèixer amb açò, en absolut, la feina feta per les cambres
de comerç, sense desmerèixer açò -deia- al Govern li ha faltat
trepitjar carrer, parlar amb l’empresariat, escoltar i voler
resoldre els vertaders problemes sectorials del nostre
empresariat. 

Precisament per açò, perquè coincidim amb els principis del
pla i amb la necessitat de disposar d’un full de ruta en matèria
d’internacionalització d’empreses i també conscients de les
fortes mancances que presenta l’actual pla, el Grup Socialista
presenta aquesta proposició no de llei que consta de quatre
punts i que són els següents: el primer, la importància de la
planificació. 

Deia que aquest és un document, és un pla que està construït
i està elaborat des de la inconcreció, amb massa components
d’ambigüitat, és un pla que no sabem per quin temps serà
efectiu, que no compta amb planificació ni amb un cronograma
d’etapes. Quan comença i quan acaba, el conseller ni tan sols
ens ho va respondre. Quina temporització hi ha de les activitats
establertes en el pla? El conseller tampoc no ens ho va
respondre. Quan començaran cada una d’elles encara que sigui
per blocs? Res. De tot açò ni està explicat ni acordat en el pla ni
hi va haver resposta per part del conseller quant al que
representava aquesta planificació, i com volem que sigui un pla
que planifiqui el primer punt anava en aquest sentit, la
importància d’establir, de posar-li temps, de temporalitzar cada
una de les accions d’aquest pla d’internacionalització
d’empreses.

El segon estava lligat, el segon punt està lligat a la
importància d’establir una dotació econòmica. Aquí faig una
reflexió, si m’ho permeten, l’aposta de l’Estat espanyol a nivell
macro econòmic la veim cada vegada més clara. En absolut no
és compartida pel Partit Socialista. Bàsicament consisteix a
devaluar el cost de producció per guanyar competitivitat a
l’exterior i, per tant, créixer l’economia a base d’exportacions.
Fan açò desmereixen la demanda interna i a partir d’aquí s’han
llançat a una reforma laboral brutal, a una reducció de
l’administració pública, totes decisions pensades per abaratir
costs encara que açò afavoreixi la devaluació de la qualitat. Ens
oblidam per complet del mercat interior i hem decidit apostar
per les exportacions, però mentre s’agafen a aquesta gran línia
macro econòmica resulta que des del Govern autonòmic
l’aposta que es fa per la internacionalització d’empreses és
bàsicament un compromís de principis sense ser capaç
d’estalonar realment els empresaris que decideixen arriscar-se,
decideixen aventurar-se per obrir nous mercats a qualsevol
banda del món. I aquí, en aquest risc, en aquesta disposició del
nostre empresariat, hi hauria d’haver, obligatòriament, un
compromís també econòmic, un compromís lligat directament
a establir ajudes directes amb els criteris de transparència i
publicitat a les empreses que decideixin desenvolupar
actuacions d’internacionalització. Per açò, amb la voluntat
d’aprofitar sinèrgies hem de voler donar suport als empresaris
que arrisquen i estan dispost a obrir-se al món. Aquest seria, per
tant, el segon punt.
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El primer és un pla que tengui una planificació, el segon és
un pla que tengui també una dotació econòmica. 

El tercer punt, és la necessitat d’avaluar l’execució del pla
aprovat. Amb aquest pla aquest parlament, la societat, el mateix
empresariat hauria de saber quin nivell d’execució i amb quina
finalitat, amb quina fiabilitat s’aplica aquest pla. Què hem de fer
si es produeixen desviacions? Com avaluarem els resultats
d’aquest pla?, o açò ha de ser senzillament un pla que ha
d’acabar quedant a un calaix perquè ningú més no es recordi de
la seva existència? No. Per açò proposam una qüestió tan
senzilla, com el fet que el vicepresident econòmic, el màxim
responsable d’executar aquest pla, comparegui una vegada cada
any a aquesta comissió per donar explicacions de com es
desenvolupa el Pla d’internacionalització, quins resultats dóna,
quines desviacions es produeixen en temps i en cost,
senzillament perquè si hi ha qüestions que valguin la pena
millorar al llarg del desenvolupament del pla es puguin fer.

I el quart i darrer punt d’aquesta proposició no de llei, és la
importància de planificar des de la participació activa dels
diferents sectors econòmics, polítics i socials. En aquest pla ha
participat el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Espanya,
el Centre Balears Europa i només les cambres de comerç, és
cert, en elles hi són tots representats, però no hi ha hagut en
absolut participació del diferent empresariat de l’àmbit sectorial.
No és el mateix els problemes que puguin tenir les empreses
bijuteres dels que puguin tenir les empreses turístiques o les
empreses d’innovació. I amb cap, i així ens ho reconeixia el
mateix vicepresident econòmic, s’han assegut, s’ha treballat i
per tant s’ha elaborat aquest pla. Hauríem de voler, hauríem
d’estar dispost a aprendre de les equivocacions comeses. I per
açò aquest quart punt la proposta que fa és que els futurs plans
que desenvolupi el Govern autonòmic es facin, es treballin
sobre el principi del consens, de l’acord i de la participació
empresarial, ciutadana i política per fer possible, precisament,
que siguin vertaders èxits els plans que s’acabin impulsant.

Aquestes són, per tant, les quatre propostes de millora que
es fan en un to absolutament constructiu, que són fruit d’una
compareixença on no hi va haver resposta a aquestes qüestions
per part del vicepresident econòmic i que ens semblen
fonamentals si de veritat volem que el Pla d’internacionalització
d’empreses tengui l’objectiu que ha de perseguir, que és el
d’estalonar i el de ser efectiu per a aquelles empreses que
decideixen arriscar, que decideixen invertir en l’obertura de
nous mercats conscients que el seu èxit té una incidència directa
sobre tota la ciutadania. 

En aquest sentit aquestes quatre propostes, aquests quatre
punts que esper puguin rebre el suport de tots els grups polítics.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La situació econòmica de les
Illes Balears és prou complexa i prou complicada com perquè
la inactivitat del Govern continuï. Només donaré alguna dada,
les darreres xifres que coneixem de la producció industrial a
Balears són del mes de juliol i l’índex general de producció
industrial va caure a Balears, a juliol respecte del mateix mes de
2011, un 5,7%. I els vuit primers mesos de l’any l’índex de
producció industrial ja acumulen un descens, els darrers vuit
mesos -vull dir- acumulen un descens del 4,9%, un 4,9% l’índex
industrial. I aquestes baixades es produeixen a tots els sectors
industrials.

La situació econòmica fa, per exemple, que un president
d’una de les patronals de Balears digués textualment a un
article, fa poc, "necessitam uns governants que estiguin a
l’alçada i que es deixin de retallades que enfonsen encara més
el consum, necessitam d’una vegada autèntiques polítiques
d’estímul econòmic. Quan entendran els qui ens governen que
després de quatre anys de crisi econòmica fa falta un canvi de
rumb?"

Bé, és evident que els intents de maquillatge que ha fet el
Govern del Sr. Bauzá siguin en forma de la Llei d’emprenedors,
sigui en forma del recent decret llei reconvertit en llei de
mesures urgents en matèria d’indústria i energia o aquest mateix
pla d’internacionalització, que avui debatem, no han produït els
efectes desitjats, entre d’altres qüestions perquè tenen molt
poques mesures concretes, no tenen dotació pressupostària, no
han estat consensuats amb els sectors que són els que ens poden
dir què és el que fa falta en aquest moment i, per tant, és evident
que per molt que el Sr. Bauzá vulgui dir, com va dir la setmana
passada, que estam en el camí de la recuperació això és
absolutament fals i les xifres canten, les xifres d’autònoms que
perdem, les xifres de descens en la contractació o l’índex de
producció industrial en tots els sectors industrials que he
comentat fa un moment.

Per tant, davant d’això donarem suport a aquesta proposició
no de llei del Grup Socialista que demana aquesta concreció tant
en la temporalització pressupostària com en la necessitat de la
participació activa dels diferents sectors econòmics i socials en
l’elaboració d’aquest pla d’internacionalització. 

Pensam que el Govern ha estat en aquest sentit molt poc
ambiciós i recordam que la passada legislatura es va acordar
amb tots els sectors un pla d’indústria que tenia com a eixos
d’actuació: primer, finançament empresarial, com resolem el
crèdit als empresaris; segon, el foment dels clústers, dels nous
processos productius, de les noves estratègies de negoci; en
tercer lloc, la internacionalització i la promoció exterior que no
era més que un dels punts que es necessita, un més, no el punt
principal, un més, important evidentment, però acompanyat de
tots els altres; un quart era el de polígons, zona industrial en
definitiva, logística i transports, importantíssim també per als
sectors econòmics; i el darrer, l’agilitació de tràmits
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administratius. Com veim, un pla complet, parlat amb els
empresaris. Entenc que no era el seu pla i que, per tant,
volguessin fer el seu pla, volguessin tornar a parlar amb els
sectors industrials, comercials, etc., sobre aquesta necessitat,
però no ho han fet, no ho han fet.

Per tant, a partir d’aquí, bé, pensam que aquesta no actuació
del Govern o en tot cas, fins i tot, les actuacions que es fan que
van en el sentit d’empitjorar encara la situació, de baixar el
consum, l’increment de l’IVA darrerament del Govern del Partit
Popular a nivell d’Estat, van en el sentit contrari del que es
pretén. Per tant, com he dit, donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. D’una
primera lectura d’aquesta proposició no de llei un podria
arribar-se a creure que efectivament és ben intencionada, el
problema és quan un escolta les intervencions que li donen
justificació, tant la del Partit Socialista com la del PSM que li
dóna suport, on es veu que qualsevol excusa és bona per llançar
els missatges que un dia rere un altre, un plenari rere un altre
llança l’oposició: no hi ha participació, no s’escolta, inactivitat
del Govern, ... És igual, podem parlar del Pla
d’internacionalització, del Pla industrial o podem parlar del
sursum corda, la qüestió és continuar llançant aquests
missatges.

La veritat és que en aquest cas, i concretant ja la PNL que ve
avui, no pot estar més lluny de la realitat. I els ho justificarem.
Primer, vostès, senyors del PSOE, no escolten. Avui, en aquesta
PNL, plantegen exactament les mateixes qüestions que varen
plantejar el dia de la compareixença del vicepresident. Ens han
estalviat una, dir que el Pla d’internacionalització no parlava de
bijuteria perquè hi ha tres pàgines que parlen d’això, el que
passa que jo crec que aquell dia només s’havien mirat l’índex,
l’índex parlava de moda, i no posava la paraula bijuteria i, clar,
si un enlloc de llegir-se totes les pàgines només es llegeix
l’índex té un problema, avui afortunadament no hem hagut de
parlar d'aquest tema, la qual cosa els ho agraesc infinitament. 

Però a part de l’anècdota crec que és important anar al
contingut. Aquest pla no pot ser més concret, a la primera
pàgina diu que és un pla per a l’any 2012, quin cronograma vol
més? 2012. Per tant, acotat claríssimament. Continua, acota els
objectius, els sectors, els països, en vol més encara? Jo li puc
llegir, però basta que vagi a la pàgina web, que aquest pla, avui
som dia 13 de setembre, ja s’ha desenvolupat amb accions el
mes de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, té previstes
accions que ja s’han fetes algunes el mes de setembre, octubre
i novembre i cada quinze dies els organismes que formen part
d’aquest pla mantenen una reunió de coordinació en la qual amb
cada una de les qüestions que es tracten es proposen noves
accions i s’incorporen al calendari d’activitats. No pot ser un pla
més participatiu.

Vostès tenen un problema que el demostren cada vegada que
els ciutadans els donen l’oportunitat de governar, fan plans, però
plans per posar dins els calaixos, perquè s’han acabat els quatre
anys, en el millor dels casos ha sortit un pla, però un pla que
mai no veu el llum. Nosaltres feim un pla i l’executam, duim
des del mes de febrer executant-lo i els preg que segueixin, si és
un tema que realment els interessa, la pàgina web de l’IDI on
veuran tot el seguit, i per manca de temps no els llegiré perquè
tampoc no crec que sigui el moment, però s’han realitzat
accions a totes les illes, a tots els sectors i s’han iniciat ja
actuacions a tots els països prioritaris.

El Govern quan el mes de febrer va presentar aquest primer
pla d’internacionalització per a les empreses de les Illes Balears,
com els deia recollint les accions, els programes i els serveis
que les institucions durant l’any 2012 volen posar en marxa, va
fer aquest pla amb participació de les cambres de comerç, del
ParcBit, dels diferents consells insulars, ... O vostès neguen la
representativitat d’aquests organismes? Nosaltres no. No és
operatiu pensar que s’ha de parlar empresa per empresa, per
això les empreses es doten dels seus òrgans de representació i
això ho feien vostès, ho feim nosaltres i ho ha tothom. És una
qüestió purament i simplement d’operativitat. Un pla que tarda
tres anys a elaborar-se no és un pla, és una manera d’enganyar
la gent i a nosaltres aquí no ens hi trobaran.

Aquest pla neix del convenciment del Govern que en la
conjuntura econòmica actual és determinant conscienciar les
empreses de la importància que té la internacionalització i això
obliga a crear nous instruments que permetin les pime amb poca
o cap trajectòria internacional entrar en els mercats exteriors de
forma competitiva, perquè hem de ser competitius i si no ho
aconseguim, i per això hem de fer reformes estructurals en
aquest país, en aquesta comunitat, fa que estiguem fora de la
realitat i que estiguem en la situació econòmica que tenim avui,
de la qual vostès, encara que avui sembli que han baixat de
l’espai sideral, són en part culpables.

En aquest pla, els deia, es recullen les accions, els programes
i els serveis. Per exemple, entre els diferents sectors que es
consideren prioritaris tenim -els deia- moda, que inclou calçat,
bijuteria i confecció; serveis, que inclou turisme, els tecnològics
de consultoria; nàutica, agroalimentari, infraestructures com
construcció, arquitectura, enginyeria, biotecnologia, audiovisual
i oci, i s’han desenvolupat accions en totes, per exemple, mercat
de vins, temes nàutics, el clúster de  biotecnologia, vostès diu
que no parlam amb la gent, hem fet unes activitats
importantíssimes. S’han fet ja activitats específiques a Brasil, a
Xile, a Uruguai, a Rússia, a Alemanya, França, Itàlia, al Marroc
i Alger.

Crec que cap govern no havia fet tant en tan poc temps. Tot
és perfectible, per això hem establert un sistema, un mecanisme
en què quinzenalment s’avalua i s’hi incorporen noves accions
i actuacions.
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Juntament amb aquestes accions donam una especial
importància a l’assessorament general sobre la
internacionalització, a la consultoria específica individualitzada
i programes de suport a la iniciació en l’obertura internacional
d’empreses, així com a la creació d’un registre d’empreses de
serveis especialitzats per a la internacionalització.

No vull deixar de referir-me especialment a la qüestió del
suport financer. Vostès consideren que l’única manera d’ajudar
les empreses a la internacionalització és donar subvencions, i
nosaltres creim que això no és així. En aquesta línia com en
quasi totes les del Govern nosaltres apostam per donar eines per
tal que es puguin finançar les empreses i no per donar
subvencions a fons perdut que ningú no n’avalua després els
resultats i algun dia tendrem temps de parlar dels seus resultats
en aquesta matèria.

Què ha fet el Govern? Idò el Govern ha obert línies a través
d’ISBA, línies ICEX-ICO, ISBA-ICO, Xarxa Banib i línia
ISBA-Govern, en concret s’ha obert una línia d’1 milió d’euros
dins ISBA en desenvolupament del Decret Llei 5/2011 que ha
suposat una clara millora en el finançament a les empreses per
a la seva internacionalització. Està destinada a finançar
inversions de diagnòstic i estratègia internacional, estudis de
prospecció de mercats i implantació comercial en mercats de
destinació, adquisició d’empreses en mercats de destinació i
despeses en la participació de fires amb estand propi. És a dir,
no ens limitam únicament i exclusivament, com s’havia fet
quasi, quasi fins ara, a anar a fires i a subvencionar els estands,
sinó que anam molt més enllà i a més amb una implicació
directa de les empreses.

Creim que això ens donarà molt més bons resultats que amb
el que s’havia fet fins ara, de tota manera som al principi de
legislatura, fa gràcia que un govern que acaba de sortir amb uns
resultats lamentables, entre ells amb la pujada de l’atur més
elevada de la història d’aquesta comunitat autònoma en el
període de quatre anys, ara s’atreveixi en un any a demanar que
haguem resolt tots els problemes, amb la crisi econòmica
espanyola, balear i internacional que patim; però no es
preocupin, encara que no tinguem el seu suport continuarem
fent feina, ens encantaria en qüestions que, en els principis,
diuen que hi estan d’acord, fossin capaços de passar de la
demagògia a realment ajudar i aportar, però al final arribam a la
conclusió que compareguin els consellers les vegades que
compareguin, facem les preguntes que facem, facem les PNL
que facem, vostès tenen unes idees preconcebudes que -i acab
com havia començat- volen fer creure als ciutadans -no ho
aconseguiran, ja els ho avís- que el Partit Popular no escolta,
que el Govern no fa res i que vivim d’esquena a la realitat. Això
no és així i els temps donarà i llevarà raons.

Per tant, el dia que presentin realment una PNL constructiva
i no una PNL de coses que ja s’estan fent, perquè la planificació
està feta i quasi tota executada, els recursos estan dotats i
publicats al butlletí oficial i el conseller compareixerà a petició
pròpia a retre compte de com ha anat el pla
d’internacionalització de 2012 i a més aquest pla s’ha fet amb
la participació de tothom, el dia que vostès presentin una PNL
que aporti alguna cosa més a allò que ja ha fet el Govern, el
Partit Popular estarà encantat de donar-li suport, mentrestant
només els podem tornar a explicar les vegades que siguin

necessàries el que ja ha fet el Govern, a veure si així
aconseguim que realment ens escoltin i alguna cosa aprenguin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant vol fer una intervenció? Sr. Pons, té un
temps de cinc minuts per a la seva intervenció.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tenim el millor pla del món,
ens diu el Partit Popular, amb els pitjors indicadors econòmics
possibles. Continuam vivint dins la realitat o a fora? Com
explicam els resultats, els indicadors econòmics de tot aquest
any, amb un pla tan bo?

El Sr. Barceló ens posava 5,7 de baixada l’índex de
producció industrial dins aquest any, amb un pla tan
extraordinari? No ens casa una cosa amb l’altra i, evidentment,
s’ha acabat la cançoneta que això ve de la legislatura passada.
La comparativa dins aquesta mateixa legislatura és que anam
costa per avall i que hi anam precisament mentre un govern ens
vol fer veure que pinta plans de colorets que després resulta que
no tenen ..., ni s’han treballat ni tenen dotació econòmica ni
estan planificats.

Les propostes que fa el grup socialista,  milloren aquest pla?
Home, que hi hagi una planificació del pla estaria bé, que hi
hagi una planificació del pla estaria bé. Ens diu “és que el mes
de gener, el mes de febrer, el mes de...”, no hi ha res posat aquí,
eh?, no hi ha cap planificació, no hi ha absolutament cap
cronograma, no hi ha absolutament cap actuació de les posades
que estigui temporalitzada, ni una, i li cedeixo el meu temps,
que necessiti, si el vol, perquè ho pugui explicar, ni una sola
actuació que hi ha en aquest pla que estigui planificada en el
temps, això es farà el mes de juny, això es farà el mes de
setembre, ni una. Això sí, la Sra. Marí ens repetirà deu vegades
que sí. Ni una. I açò no costa doblers, eh? Açò és transparència,
açò és claredat, açò és planificació, perquè tenim un pla en què
no sabem cada acció quan s’ha de desenvolupar, i açò passa
poques vegades.

Que s’estableixin mesures d’avaluació i de seguiment del
pla que permetin evitar desviacions i incompliments, també ens
sembla... vaja!, és que és el mínim. És que és el mínim! I que
vostès fins i tot es neguin a això, que fins i tot no estiguin
disposats a poder fer... és clar, si ni tan sols sabem quan s’ha de
poder fer cada actuació, com després podem avaluar si estan ben
fetes o no estan ben fetes o si s’han fet a l’hora que tocava? És
que ni açò tenim! 

I que, evidentment, els futurs plans tenguin present el
principi de la participació, per suposat. Vostès no es varen
reunir ni amb els bijuters, ni amb el sector alimentari ni amb el
sector del calçat, amb cap, i així ens ho reconeixia el mateix
vicepresident econòmic el dia de la compareixença. Varen fer
reunions amb la Cambra de Comerç -no ho qüestion-, però amb
els àmbits sectorials no s’hi varen reunir. I els àmbits sectorials
els van explicar coses com aquesta, que jo li explicaré ara i que
vaig explicar al Sr. Vicepresident Econòmic: vostès, el Partit
Popular ha decidit que no hi haurà cap tipus d’ajuda perquè les
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empreses de les Illes Balears puguin agafar iniciativa
exportadora, però, sap amb quin problema es troben les
empreses de les Illes Balears?, que les empreses valencianes o
les empreses madrilenyes tenen ajudes a les seves comunitats
autònomes i per tant, açò fa que combatem amb desigualtats de
condicions, governades pel Partit Popular, eh?, amb ajudes
directes, perquè la primera vegada que decideixes obrir un nou
mercat el nivell de risc que tens és tremend i, si decidim que
realment, i ens ho creiem, l’exportació ha de ser una de les
peces clau, home!, juguem a açò, però juguem-hi seriosament,
no facem un discurs que després no tengui res.

Vostès no es varen reunir amb els clústers d’innovació,
perquè m’ho varen dir ells a mi, no es varen reunir amb el sector
bijuter perquè m’ho varen dir ells a mi, ni amb el calçat, perquè
m’ho varen dir ells a mi, i que ens venguin aquí ara a explicar
que tenim el millor pla possible i resulta que tenim els pitjors
indicadors possibles, ens adonam de fins a quin punt la realitat
que ens volen vendre amb la que hi ha enmig del carrer és tan
dispar i açò fa que arribem a una conclusió: que efectivament no
escolten, que efectivament no estan per a la labor de voler
treballar de manera conjunta i que es creuen que vostès tot sols
ho poden aclarir tot. 

I saben què succeeix?, que vostès tot sols s’enfonsen. El mal
és que hi anam tots darrera i açò és el que el Partit Socialista vol
evitar, que tenguem la capacitat en aquesta capacitat autònoma
de fer front d’una vegada per totes des de l’acord i el consens
amb aquelles qüestions que siguin estratègiques i bàsiques i
l’aposta per a l’exportació m'hauria de ser una, hi hauríem de
poder treballar de manera conjunta.

Els hem fet propostes que no costen un duro, moltes, i els ho
vull repetir: la importància de la planificació, la importància de
les mesures d’avaluació, la confecció de la participació, açò no
són doblers, açò és lideratge polític i malauradament vostès, fins
i tot a açò, diuen que no. Nosaltres ho lamentam. Seguirem en
qualsevol cas fent propostes i evidentment, denunciant la falta
de consens, perquè més evident que avui ja no pot ser, i
denunciant i demanant i reclamant sobretot al govern autonòmic
que de veritat no només faci plans, sinó que tengui la capacitat
d’emmarcar-los, de liderar-los i d’executar-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9..., 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5480/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5911/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a favor del comerç de les Illes
Balears.

A continuació es passa a debat la Proposició no de llei RGE
núm. 5911/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a favor del
comerç de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca intervé l’Hble. Sr. Barceló
per un temps de deu minuts

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, crec que és necessari
tal i com van les coses aquesta proposició no de llei a favor del
teixit comercial de les Illes Balears. Parlam d’un sector
estratègic per a l’economia de les Illes Balears tant pels llocs de
feina que ocupa, parlam de 40.000 llocs de feina
aproximadament a Balears, a més és una feina per a tot l’any, en
la majoria de casos, a més, fixos, no parlam de temporalitat
excepte determinats comerços turístics, parlam per tant de
40.000 llocs de feina estables durant tot l’any i també estratègic
per a la distribució de riquesa que suposa.

Per altra banda també el teixit comercial és molt important
per a la cohesió social i territorial de les Illes Balears. Els
comerços de barriada de poble vertebren les nostres ciutats i
pobles, els nostres... el nostre paisatge urbà es conforma gràcies
a aquesta activitat comercial que si desapareix converteix els
nostres carrers en un desert.

Ens trobam però, que les decisions preses tant pel govern
estatal del Sr. Rajoy com pel mateix govern de les Illes Balears
es fan sense diàleg i sense consens amb el sector i ens duen
directament a la desaparició de bona part del teixit comercial i
empresarial de les Illes Balears. 

La portaveu del Partit Popular deia abans que aquests són els
missatges catastrofistes de l’oposició, d’inactivitat i no de
diàleg, són els mateixos sectors els que denuncien aquesta
situació. Els mateixos sectors comercials són els que denuncien
directament que les mesures es fan sense diàleg i que suposen
la desaparició d’aquest teixit comercial i empresarial.

Per això pensam que és absolutament necessari canviar el
rumb de la política comercial que du en aquest moments el
Govern de les Illes Balears, una política que s’ha tirat de braços
a la liberalització total i que només afavoreix les grans
superfícies comercials i determinats operadors molt concrets, de
franquícies, de grans franquícies, però que no suposen un
estímul econòmic global del sector.
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Per això, proposam que el Parlament defensi el teixit
comercial de les Illes Balears, que insti el Govern a defensar
aquest teixit comercial, que es compleixi la Llei de comerç de
les Illes Balears, tant pel que fa a regulació d’horaris com a
l’obertura de nous establiments com a la legalitat laboral
d’aquests comerços; evidentment, que no es beneficiïn les grans
superfícies comercials ni les franquícies per damunt dels altres
i que es compleixi la legalitat fiscal, laboral i administrativa,
una supervisió i una inspecció adequades.

Volem constatar a més que la defensa del consumidor,
perquè les mesures liberals moltes vegades es posen com a
defensa del consumidor, bé idò la defensa del consumidor passa
per assegurar que tendrem distintes opcions, que els
consumidors podrem anar a grans superfícies comercials, a
mitjanes i també a petites superfícies i al petit comerç. Si el
teixit comercial urbà desapareix, el consumidor hi surt perdent,
hi surt perdent perquè perdrà una de les seves opcions que com
a consumidor ha de poder tenir, cosa que sembla que el govern
actual de les Illes Balears no té present i no té en compte, cosa
que mai, per altra banda, mai no havia passat amb cap govern de
les Illes Balears, amb cap dels anterior, ni de dretes ni
d’esquerres, que hi ha hagut.

També instam el Govern a elaborar, dins aquests grans plans
econòmics que hi ha d’haver, un pla de suport al teixit de la
petita i mitjana empresa, absolutament necessari, no basta
aquest pla d’internacionalització del qual s’ha parlat ara fa un
moment perquè la realitat de moltes empreses és una altra, no
poden pensar en internacionalitzacions quan el problema el
tenen aquí.

Per altra banda també, un canvi en la manera com ha enfocat
el Govern el tema dels emprenedors. Es parla només dels
emprenedors que comencen, d’aquells que inicien la seva
activitat en aquests moments, però, i els que ha estan establerts?,
els que ja estan en funcionament? Aquests no compten per al
Govern, per tant, s’hauria de canviar en aquest sentit.

I finalment, instam el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació que faci veritablement de conseller
d’indústria i comerç, mai no havia passat en aquest país que no
hi hagués un conseller d’indústria i comerç i en aquests moment
és el que passa. El Sr. Aguiló fa moltes coses, però en qualsevol
cas de conseller de comerç i indústria no. El sector no el sent
com a seu, el sector sent que el Govern està d’esquena a les
seves necessitats, que no hi ha diàleg i que no hi ha consens i
per tant crec que aquest parlament ha d’instar el vicepresident
econòmic a defensar la viabilitat del sector industrial i
comercial i de no fer deixadesa de les seves funcions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, qualsevol mesura que es vengui a proposar en aquest
parlament, en aquesta comissió d’Economia per afavorir el teixit
empresarial de les nostres illes, benvinguda sigui. Ho hem de dir
amb un ànim positiu i crec que el grup que dóna suport al
Govern també hauria de tenir aquest ànim positiu i no estar a la
defensiva quan vénen propostes que clarament el que demanen
al Govern són actituds proactives a favor del teixit empresarial
de la nostra comunitat autònoma.

Tal com ja s’ha dit, el comerç és un sector important, un
sector estratègic que necessita especial atenció per part del
Govern perquè -com deim- és estratègic per a l’economia de les
Illes Balears, ofereix una ocupació estable, dóna una atenció
personalitzada als clients, manté pobles i ciutats vives. De fet,
aquesta petita empresa és molt característica dels nostres pobles
i de les nostres ciutats, n'és un element dinamitzador i és
diferenciadora amb l’activitat econòmica de la mateixa societat.

Els governs actuals, des del nostre punt de vista, no prenen
mesures efectives per reactivar aquest sector que, evidentment,
passa per situacions força complicades amb tancaments de
negocis diaris, acomiadaments de personal i si se’n pren alguna,
de mesura d’aquestes que a vegades anuncien, no veim els
efectes, la ciutadania, els empresaris no veuen els efectes
d’aquestes mesures.

Des del partit que governa les Illes Balears s’omplen la boca
de mesures per reactivar l’economia en aquest sector, en citarem
algunes com l’eliminació d’autoritzacions municipals prèvies
per a l’obertura d’establiments comercials per a superfícies de
fins a 300 metres quadrats, les llicències exprés, la llibertat
d’horaris comercials a Palma que pensam que no fa més que
beneficiar les grans marques comercials i no el petit comerç
tradicional, a qui no compensa obrir en festiu perquè no té
capacitat de personal, per exemple, per fer-ho ni tampoc no hi
ha suficient gent que surti a comprar aquests dies, sigui per falta
de consum o per la tradició, per poder fer una caixa aquests
dies.

En definitiva, les poques mesures que s’han pres des del
Govern han estat, en teoria, per afavorir l’obertura de noves
empreses si bé, atenent les xifres que sobre les Illes Balears hem
conegut de distintes empreses que es dediquen a les
estadístiques empresarials que apunten que en el creixement de
creació d’empreses els primers trimestres a les Illes Balears han
estat al voltant d’un 20%, una mitjana per damunt del que és
habitual al que és normal en aquests moments al conjunt
d’Espanya, però també és cert que a la mateixa informació que
se’ns facilitava s’apuntava al fet que augmenta encara més la
destrucció de les mateixes empreses per damunt d’un 20%, fins
arribar a un 26%, apropant-nos a un 30% per tant, amb un
resultat negatiu. 

El mateix passa amb el sector industrial, en cap cas no creim
que el Govern hagi duit a terme cap mesura per evitar que
tanquin aquestes empreses, comerços, a diari, ni tampoc no han
duit a terme iniciatives per incentivar el manteniment de llocs
de feina, aquests llocs de feina tan importants que genera aquest
sector i que serien llocs de feina estables, com hem dit abans.
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Sobre el sector industrial també és molt feble, necessita
incentius també per poder ser competitiu de cara a l’exterior,
atesa la nostra insularitat. A un món globalitzat com l’actual no
ens podem permetre que les nostres illes es converteixin en un
territori que no ofereixi cap tret diferencial, en mans de grans
superfícies i de franquícies globals. Hem de ser diferencials de
la resta de ciutats i territoris del nostre entorn. El Govern de les
Illes Balears dia sí i dia també s’omple la boca dient que pren
mesures per donar suport als empresaris, als emprenedors, per
reactivar l’economia, els resultats, en canvi, no els veiem per
enlloc; l’únic que es veu és negocis tancats, menys consum,
perquè paralAlelament el seu govern també va prenent mesures
que fan que les famílies de cada dia tenguin més por a consumir
o tenguin menys capacitat de consumir, per les pujades
indiscriminades d’imposts indirectes que fan.

Per tant, en definitiva, creim que és una bona iniciativa a la
qual donam suport per l’absoluta necessitat que té el sector que
se l’ajudi des del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Sra. Maria Assumpció Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. El sector del comerç a les Balears ha demostrat sempre
un gran dinamisme, capacitat de transformació i adaptació;
l’activitat comercial s’ha consolidat com a un element bàsic per
a l’estructura econòmica de les nostres illes, és el segon sector
de l’economia balear en creació d’ocupació estable i està cridat
a assolir el 15% del producte interior brut d’aquesta comunitat.

Conscients de la importància que té, el Govern del Partit
Popular fa feina a favor del comerç de Balears, amb un conjunt
d’iniciatives, mesures i instruments. Compartim la preocupació
per la disminució del consum i el descens de vendes, amb el
tancament d’establiments i la dolorosa pèrdua de llocs de feina.
No serem nosaltres que amagarem aquesta realitat, però també
és cert que a finals de maig es va tancar l’acord entre empresaris
i sindicats per al conveni colAlectiu en aquest sectors a Balears,
amb vigència per a un any i una pujada salarial d’un 1,1%.

En aquest context, vull situar la necessitat de redimensionar
i adequar l’activitat comercial a aquestes illes. Açò vol dir que
hi havia un excés d’oferta, avui immers en un lògic procés de
reconversió i adaptació. Vivim un fi de segle que també afecta
el comerç, en aquest moment de canvi de tendències, quan
tanquen unes botigues i se n’obren d’altres, anam cap a
l’especialització i a la vegada ens dirigim cap a una altra forma
de comerç, amb tendes que oferiran determinats articles i
determinats productes. També en el mateix context, cal reduir
les càrregues administratives que posen traves i dificultats i
també dinamitzar el sector amb un règim més flexible
d’obertures, o sigui, major llibertat d’horaris.

Les mesures que ja ha aprovat la Vicepresidència
Econòmica donen facilitats, eliminen obstacles i afavoreixen
l’activitat comercial a Balears. Vull referir-me, en primer lloc,
a la llicència exprés, introduïda pel Decret Llei de mesures de
reactivació econòmica. Aquest instrument simplifica els tràmits
per a l’obertura de negocis sobre la base de la declaració
responsable. També incorpora solucions alternatives i fa
possible la regularització de les activitats ja existents. Què
aportam? Aportam agilitat, rapidesa i eliminació de traves i
rigideses, no volem retardar noves inversions comercials.

El Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca oblida que ja s’ha aprovat l’eliminació de
l’autorització o llicència municipal prèvia per als comerços amb
superfície de fins a 300 metres quadrats. Hem introduït, com he
dit abans, un procediment molt més àgil, de forma que ja no és
necessària l’autorització prèvia, tota vegada que ha estat
substituïda per un control posterior basat en una declaració
responsable del promotor. Aquesta flexibilització ja s’aplica
avui a les reformes, condicionaments i adequació dels locals
comercials que no requereixen d’un projecte d’obra. El control
administratiu es fa després, però sense disminuir en cap moment
les garanties per als consumidors ni les normatives
autonòmiques i municipals.

Destacar que el Pla d’equilibri econòmic de Balears
incorpora un conjunt de mesures per afavorir el creixement en
el sector comerç, accions que faciliten la flexibilització i la
liberalització i per tant afavoreixen el canvi de tendències que
he esmentat abans. En primer lloc, la revisió de la Llei de
comerç, amb l’adaptació dels horaris comercials als nous usos
socials, suport a l’activitat comercial amb la Llei
d’emprenedors, micro i petita i mitjana empresa que ja hem
aprovat i aplicam. La llibertat d’horaris comercials és un
compromís del Partit Popular per augmentar l’oferta comercial
a residents i visitants, no oblidem que som una comunitat
turística i els turistes no poden trobar botigues tancades. Una
liberalització d’horaris que en el cas de Palma ha obtingut uns
resultats esplèndids, amb augments del 50 i del 60% en
afluència a les botigues i terrasses.

Per cert, el Partit Socialista es va oposar i va votar en contra,
quan tants bons resultats ha donat, afavorida per les activitats de
dinamització organitzades per l’Ajuntament de Palma.

Quan el Sr. Barceló afirma, gratuïtament, que les decisions
preses s’han fet sense diàleg ni consens amb el sector, oblida
que el vicepresident Econòmic, el Sr. Aguiló, s’ha reunit amb
els responsables d’AFEDECO i de PIMECO, la darrera vegada,
dia 4 de juliol, en el marc del diàleg permanent que manté el
Govern del Partit Popular amb els agents socials. Existeix també
un òrgan formal, que és el Consell Assessor de Comerç, per
canalitzar actuacions entre l’administració i organitzacions
afectades i que es reuneix habitualment. També ha informat les
organitzacions empresarials del que porta el Decret Llei de
mesures de reactivació econòmica, perquè, tal com va
manifestar davant aquesta comissió el Sr. Aguiló, dia 31 de
maig, va dir: “Tenir capacitat de producció passa per tenir més
grau de llibertat per part dels comerciants”.
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Per tant, no aprovam aquesta proposició no de llei perquè ni
té en compte ni valora les actuacions, l’esforç, el compromís i
les decisions que ja ha aprovat i aplica el Govern del Partit
Popular a favor del sector comerç de Balears. Concretament
quatre punts: avançar l’inici de la temporada de rebaixes
d’hivern del 2013; ampliar a tot l’any els efectes de la
declaració de zona de gran afluència turística per tal que els
establiments d’aquestes àrees obrin els diumenges i festius;
modificació de la Llei de comerç, després que el Tribunal
Constitucional n’ha declarat la inconstitucionalitat de diferents
preceptes, i la creació i entrada en vigor de la llicència exprés.

I ja per acabar, vull referir-me a altres iniciatives del Govern
balear que afavoreixen el comerç, més enllà del marc normatiu.
Ahir mateix, la secretària autonòmica de Promoció Empresarial
i Ocupació, la Sra. Lourdes Cardona, va entregar al batle de
Felanitx, Sr. Tauler, el projecte Felanitx Embelleix, una aposta
de futur per al petit comerç d’aquest municipi; aporta un conjunt
d’idees per millorar l’estructura comercial i noves pràctiques de
gestió per ser més competitius i dinamitzar la població.

Per als pròxims dies, de dia 5 a dia 8 d’octubre, la
Vicepresidència Econòmica ha organitzat, al Caixa Fòrum de
Palma, la trobada Feim empresa i Getting Contacts per
propiciar encontres i contactes empresarials que obrin les portes
a noves possibilitats de negoci i cooperació entre les empreses.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular no votarà a favor
d’aquesta proposició no de llei perquè el Govern balear ja fa una
gestió eficaç i responsable a favor del comerç d’aquestes illes,
i perquè de cap manera no podem compartir afirmacions
desafortunades i fora de lloc relatives al vicepresident
Econòmic, tota vegada que el Sr. Josep Ignasi Aguiló ha
demostrat plenament la seva capacitat per dinamitzar i
modernitzar l’activitat comercial a Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant vol fer ús de la paraula? El Sr. Barceló té
un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que és
decebedor que el Partit Popular continuï amb aquesta actitud, ni
una sola de les sis propostes votarà a favor, i continua, a més,
amb les cucales posades; tot allò que vostès diuen que és tan
positiu per al sector, el sector ho veu negatiu.

Que el Govern del Partit Popular fa feina per al comerç, per
favor! Però si els diuen tot el contrari. Ja sé que diran que aquest
és el missatge de l’oposició, no ho deim nosaltres, ho diu el
sector. Vostè diu que en aquest moment s’ha de redimensionar
l’activitat comercial, que hi ha un excés d’oferta, etc.; bé, doncs,
què li contesta el president de PIMECO? Que ha nascut un
discurs en el si del Govern amb l’objectiu de desacreditar el
comerç: “Qué fácil les debe parecer acusar al pequeño
comerciante de no abrir en domingo, de estar anticuado,
cuando, a diferencia de otros gobiernos autonómicos, en
Baleares ni se invierte, ni se promociona, ni se apoya al
pequeño comercio. Tal vez a este Govern no le interesen los
40.000 empleos que genera el comercio minorista balaer”. No
ho dic jo, no ho diu el PSM-Iniciativaverds, ho diu el president
de PIMECO, ho diu el president de PIMECO, diu que el Govern
no protegeix els 20.000 comerços de Balears; amenaça
directament la seva supervivència i que s’ha entregat als dictats
liberalitzadors: “Lo que el Govern ofrece a la principal fuente
de contratación estable de las islas es una ley de comercio sin
reglamento, una ley de emprendedores sin dotación
económica, un sector subordinado al turismo, una posible
desregularización total de los horarios comerciales,
oligopolios de grandes operadores comerciales forjados a
costa de destruir a cientos de pequeños comercios.”

Bé, per ventura PIMECO, com que té aquesta fama de ser
més progre, però és que l’altra patronal, AFEDECO, el mateix:
“Ens han enganat, ens sentim sols”, el president d’AFEDECO;
“Sempre s’acaba escoltant el que té més poder, ens sentim
totalment decebuts, sempre guanyen els grups més poderosos;
volem ciutats vives però els avantatges són per als grans grups,
mentre que a nosaltres se’ns castiga. Si no canviam, serà el
Govern amb que manco ens haurem entès, si es continua per
aquest camí el petit comerç desapareixerà en uns anys a
Balears”, el president d’AFEDECO, no ho diu el PSM-
Iniciativaverds, ho diuen aquests que vostès diuen defensar que
els tenen tan contents.

I per acabar-ho, la Federació de Petita i Mitjana Empresa de
Mallorca, el seu president diu que les mesures liberalitzadores
suposen un greu perjudici per al comerç davant les grans
superfícies, úniques beneficiàries d’aquestes mesures, i que
obrir més hores no incrementa les vendes”, ho diu, una vegada
més, la patronal, no ho deim nosaltres.

En definitiva, per tant, jo demanaria al Partit Popular que
recuperàs el diàleg. No hi ha diàleg, per molt que vostè ho digui,
torn agafar paraules del president de PIMECO: “El
vicepresidente Económico suele afirmar, para gran sorpresa
de la patronal, que el Govern ha desarrollado un diálogo
permanente con todo el sector comercial. Si no fuese tan
preocupante, resultaría casi cómico que el Ejecutivo balear
más indiferente a la realidad comercial de las islas en los
últimos treinta años alardee de una capacidad de diálogo que
jamás ha ofrecido al pequeño comerciante.” Ho diu el president
de PIMECO, per favor!
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I llavors, les afirmacions gratuïtes se’ns atribueixen a
nosaltres, com el fet que no poden compartir les afirmacions
sobre el vicepresident Econòmic. Crec que ha quedat molt clar,
crec que ha quedat molt clar.

En definitiva, per tant, insistesc, crec que el comerç actual
s’enfronta a una doble crisi: per una banda, la caiguda del
consum per la crisi econòmica; ara, la rematada, l’estocada de
la pujada de l’IVA, que vol dir que el comerç o puja preus a
costa de poder perdre clients o assumeix les pèrdues que li
suposa haver de pagar més IVA, i un Govern que pareix
interessat només amb la pervivència de quatre grans operadors
del centre de Palma, aquesta és la realitat, quatre grans
operadors del centre de Palma, la resta del comerç, tant de
Palma com dels pobles, sembla que no interessa al Govern. I
novament són paraules textuals de la patronal del comerç.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a votació la proposta.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant, 9 vots en contra i 5 a favor, queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 5911.

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

Bon dia a tots.
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