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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui, en primer els deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Marc Pons.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Llorenç Galmés.

Proposició no de llei RGE núm. 4735/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei públic i
gratuït de suport als joves emprenedors.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, l’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i la votació d’una proposició no de llei, la RGE núm.
4735/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei
públic i gratuït de suport als joves emprenedors.

Per a la defensa de la proposició no de llei intervé l’Hble.
Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una iniciativa que
esperam que compti amb el suport de tots els grups polítics
perquè va lligada a un programa, a un projecte i a un objectiu
que estam convençuts des del Grup Socialista que és compartit,
és donar i ajudar a l’oportunitat dels joves a optar per un
projecte empresarial d’emprenedoria com una de les sortides
que en aquest moment, amb tantes dificultats d’accedir al món
laboral, els joves haurien de tenir. 

Malgrat l’existència de programes dins la formació per tot
el que fa referència a aquest àmbit de l’emprenedoria i a altres
iniciatives que el Govern ha tirat endavant, constatam i les
xifres són així de visuals que tan just un 2,2% per exemple dels
autònoms, de les informacions de les quals disposam per edats
tenen o són menors de 25 anys, quan aquests joves actius
suposen el 7,8% del total de la població.

Per tant, creim que aquesta experiència, aquesta primera
experiència laboral de molts de joves lligada a l’emprenedoria
ha de tenir el màxim suport i no és fàcil tampoc endevinar a la
primera quin és aquest projecte d’emprenedoria, la manca
d’experiència, la manca de capitalització, dels recursos
econòmics necessaris per tirar endavant aquests projectes
empresarials, evidentment és complexa i difícil.

 Per tant, demanaríem que per als joves menors de 25 anys
s’establís la xarxa de suport als joves emprenedors, un servei...,
demanam un servei públic i gratuït per als joves menors de 25
anys que vagi lligat a aquest servei de suport a la creació
d’empreses, desenvolupament de l’emprenedoria, tutorització,
acompanyament en la recerca del finançament empresarial per
als joves menors de 30 anys.

Per tant, en aquest sentit demanam que el Govern lligui
acords amb institucions que tenen experiències en aquests
serveis, com són els consells insulars o alguns dels ajuntaments
que pel volum de població també tenen experiències, com és el
de Palma, en aquesta activitat i per tant es generi i s’estructuri
aquesta xarxa de suport públic i gratuït als joves emprenedors,
posam fins a l’edat dels 30 anys, perquè se’ls acompanyi en el
que és una primera experiència empresarial. Voldríem que sortís
bé, eh?, tots som conscients en aquest moment que són molts els
projectes que comencen i acaben, que duren molt pocs mesos,
que això pot generar frustració en relació precisament amb
l’emprenedoria i hauríem d’ajudar els joves en aquesta primera
experiència.

Com he dit, la dada d’autònoms joves és molt baixeta, és
molt baixa en relació amb el percentatge de població activa que
hi ha i també estam preocupats per les dades de joves inactius,
joves que en aquest moment no tenen una feina, que no reben,
perquè no han pogut fer feina, cap tipus de prestació i que
engreixen i fan créixer aquest nombre de persones inactives
d’una manera molt dura.

Per tant, demanaríem la posada en funcionament d’aquest
servei, conscients -i acab amb això- que el Pla d’ocupació en el
qual en aquests moments el Govern ha treballat té iniciatives
lligades a aquests colAlectius i així i tot una de les iniciatives és
un desenvolupament d’aquest servei, malgrat que en resposta al
conseller també dins l’àmbit del debat i d’aportacions del pla
d’ocupació es valorava per part del Govern que aquesta xarxa
treballada per l’IDI fonamentalment anava molt lligada al sector
de consultoria privada, consultors i professionals. 

De fet, si anam al mapa de recursos del Govern de les Illes
Balears  a l’hora d’on trobam suport a l’emprenedoria, que no
fa diferència entre edats, que és per a tots els colAlectius o per a
totes les edats igual, ens trobam que dins aquest mapa el que
predomina són les entitats empresarials fonamentalment, des de
CAEB, PIMEM, cambres de comerç, tot el que és aquesta xarxa
de recursos que és xarxa de recursos en què necessites afiliar-te
per rebre aquest servei.

Per tant, creim que no són serveis que no siguin
compatibles, aquestes entitats empresarials evidentment tenen
una experiència en el suport a la xarxa d’emprenedors, però per
a aquests joves que és on més dificultats hi ha, on no existeix
tampoc una experiència d’associacionisme empresarial perquè
encara no han optat a aquesta categoria, fonamentalment per a
aquest colAlectiu que és més difícil fer i enfortir aquest mapa de
xarxa pública i de servei gratuït per a aquest colAlectiu d’una
manera expressa, que és perfectament compatible amb la xarxa
establerta pel Govern de les Illes Balears i que evidentment és
totalment compatible amb el Pla d’ocupació de les Illes Balears.

Simplement demanam la priorització d’aquesta mesura a la
nostra comunitat autònoma des de la cooperació institucional
com no pot ser d’altra manera. Per tant, demanaríem suport a
aquesta iniciativa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ara en torn de fixació de posicions per part del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Miquel Àngel Mas,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia, donam suport aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Francisco Mercadal per
un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, en primer lloc des del nostre grup parlamentari ens
agradaria fer un parèntesi abans d’entrar dins el que és el fons
d’aquesta proposició no de llei per mostrar el reconeixement del
nostre grup parlamentari -i m’imagín que s’hi sumaran els altres
grups parlamentaris- a la persona del lletrat Joan Ferrer, que era
el lletrat d’aquesta comissió, que s’ha jubilat ja del Parlament,
que també va ser lletrat major d’aquesta casa i mostrar el nostre
agraïment i reconeixement a la tasca que ha vengut
desenvolupant durant més de trenta anys dins aquesta cambra.

Dit això, per entrar dins el que és la proposició no de llei,
vull manifestar el suport incondicional que ve manifestant tant
el Grup Parlamentari Popular com el Govern de les Illes Balears
als emprenedors. La primera llei que es va aprovar aquesta
legislatura precisament va ser la Llei de suport als emprenedors
i a les PIME, la qual cosa dóna mostra de quina és la voluntat
del Govern i quina és també la voluntat del Grup Parlamentari
Popular en relació amb la nova situació que es genera amb els
emprenedors atesa la situació socioeconòmica que vivim.

Dit això, també és cert que en altres plans com és el Pla de
ciència i innovació i emprenedoria de les Illes Balears per als
anys de 2013 fins a 2017 també es preveuen una sèrie de
mesures que donen suport a aquest colAlectiu que per a nosaltres,
com hem dit ja abans, és bàsic.

La realitat socioeconòmica de les Illes Balears, sota el nostre
punt de vista, ha sofert canvis importants i allà on emprenien
menys persones fa deu anys perquè era molt més fàcil trobar
feina, ara, avui en dia es fa imprescindible que els nostres joves
es plantegin la possibilitat d’emprendre com a una sortida
professional o com a una sortida laboral i més d’una sortida
professional o laboral és emprendre en si mateix un repte
personal on l’emprenedor posa tot el seu coneixement,
contactes, habilitats al servei d’una aventura -diríem- personal.

Tots coneixem quines traves es troben els emprenedors, bé
siguin de caire administratiu, aspecte en què el Govern també
des de principi de legislatura fa una feina encomiable i ha
agilitat molts de tràmits, feina que es continua fent i que ens
sembla molt important per tal de facilitar aquestes gestions de
l’administrat amb l’administració i és que bàsicament... si
nosaltres com a administrats pagam els nostres impostos i
l’administració recapta aquests impostos i aquests tributs,
aquests, els tributs que pagam han d’incidir en una 
millora d’aquests serveis que s’ofereixen a l’administrat, sense
cap tipus de dubtes, i crec que una administració més àgil és una
de les prioritats que ha d’oferir l’administració envers la
ciutadania.

A més, però, de les traves administratives, els administrats
-en aquest cas els emprenedors- es troben amb diferents tipus
d’inconvenients entre el que destaquen sense cap tipus de dubtes
les traves en el finançament de les idees que posen en marxa...
fonamentalment traves en l’àmbit de finançament, com hem dit.

Per això, el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa
també un programa, que és el programa SERF, programa dirigit
als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears que
cerquen finançament, a través del qual s’assigna un consultor
per a l’elaboració dels plans d’empresa i plans de viabilitat. El
programa SERF es fonamenta en tres pilars bàsics: un és
l’estandardització dels plans d’empresa i viabilitat per a
emprenedors i empreses pel sistema financer de tal manera que
tant el consultor com l’emprenedor o l’empresa tenguin a la
seva disponibilitat plans d’empresa estandarditzats. El segon
pilar és una borsa de consultors especialitzats i el tercer pilar,
productes financers destinats a donar suport als emprenedors i
a les empreses per finançar aquests projectes empresarials.

Com ja hem dit i hem comentat en aquesta comissió i a
diferents plenaris moltes vegades tots sabem quina és la feina
que es fa des d’ISBA envers els emprenedors i ens sembla que
el Govern té una aposta molt clara en relació amb aquest sector
en concret.

Entrant ja dins les propostes concretes, Sra. Barceló, de la
seva proposició no de llei, nosaltres veim bé aquesta proposició
no de llei, perquè, com ja he dit, som partidaris de donar suport
a tot el que és l’emprenedoria i a tot el que suposa
l’emprenedoria perquè ens sembla fonamental no només donar
suport a l’emprenedoria, sinó que també hi hagi un
reconeixement social que per part de la societat... a
l’emprenedor, aquesta persona que posa tot el seu esforç, tot el
seu reconeixement per dur a terme una aventura empresarial
que, en principi, ha de donar els seus fruits i que després a més
segurament crearà llocs de feina.
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Sí que m’agradaria dir també que a vegades es diu dins
aquest parlament o dins el ple o dins les comissions que a
vegades el Grup Parlamentari Popular presenta iniciatives que
redunden en qüestions que el Govern ja està fent, és a dir,
continuar fent el que ja s’està fent i em sorprèn que... i ho vull
dir... totalment, sense que pugui semblar una acusació, però sí
que és veritat que el que proposa bàsicament aquesta proposició
no de llei és el que ja realment està fent el Govern de les Illes
Balears i ho presenta el Grup Socialista, per tant nosaltres també
en principi donarem suport a aquesta iniciativa.

Sí que és cert que al punt primer, on diu “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que els
serveis de suport de creació d’empreses... desenvolupament de
l’emprenedoria, tutorització, acompanyament amb la recerca de
finançament empresarial per als joves de menys de 30 anys
siguin un servei gratuït i accessible a tots els joves de les Illes”,
idò és el que deia, el servei és gratuït i el servei és un servei
accessible a totes les illes. Sí que és cert que en el tema de la
borsa dels consultors especialitzats hi ha uns preus marcats que
són uns preus que sota el nostre punt de vista i crec que sota el
punt de vista de qualsevol persona són uns preus molt, molt
assequibles i són quatre hores amb un consultor especialitzat
serien 150 euros, vuit hores amb un consultor especialitzat
serien 280 i dotze hores de consulta especialitzada serien 400
euros. 

Nosaltres votaríem a favor d’aquest primer punt sempre i
quan se’ns acceptàs l’esmena en relació amb els consultors, és
a dir, exceptuant aquests preus mínims, perquè són preus
realment mínims de consultors especialitzats, que ja s’han
marcat des del Govern de les Illes Balears perquè crec que
quatre hores de consultor especialitzat a 150 euros per fer un pla
d’empresa és el mínim que es pot demanar i perquè, a més, ens
sembla que seria també un poquet de competència deslleial a
altres empreses que ja són realment al mercat.

Aleshores, si se’ns accepta l’esmena d’exceptuar els preus
mínims marcats pel Govern pel tema dels consultors, nosaltres
donaríem suport a aquest punt.

En relació amb el segon punt, “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que mitjançant
acords amb els consells insulars, ajuntaments i interessats
permeti garantir la proximitat i accessibilitat dels joves als
serveis de tutorització i acompanyament empresarial i
emprenedoria”, nosaltres evidentment aquí votarem a favor
també, perquè a més sí que és cert que no hi són tots els
ajuntaments, però tots el que s’han apropat al Govern o tots
aquells als quals s’ha apropat el Govern ja tenen acords
establerts, com per exemple l’Ajuntament de Palma amb el
servei de Palma Activa, com l’Ajuntament de Marratxí, com
l’Ajuntament de Montuïri, com l’Ajuntament de Manacor, com
l’Institut de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Calvià,
com l’Institut Balear de la Joventut i també diferents..., bé l’IDI
evidentment que forma part del Govern balear. 

Nosaltres aquest punt el votaríem a favor perquè ja es fa i
em sembla oportú que s’obri a tots aquells ajuntaments i
consells insulars per arribar als màxims acords perquè com més
gent jove pugui tenir aquestes ajudes, molt millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, idò, Sra. Barceló, té vostè cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Evidentment, no posam en dubte en absolut
la voluntat i l’objectiu com a govern, com a grups parlamentaris
de donar suport a l’emprenedoria, en absolut. És cert que avui
tenim una llei i abans el que teníem, no teníem una llei, però sí
hi havia una xarxa territorialitzada molt gran de suport
precisament en el sentit públic i gratuït del que era l’elaboració
de projectes empresarials, a tot el territori de les Illes, perquè
molts d’ajuntaments tenien ADL, perquè els consells insulars
tenien serveis de tutorització d’empreses i es colAlaborava amb
tots; i una persona que volia tirar endavant i no sabia si era
rendible o no o com es feia un pla d’empresa podia anar, una
visita, dues visites i tres visites fins que aconseguia poder posar
en marxa la seva iniciativa empresarial, al marge de la recerca
de finançament que entenc que és una situació més complexa,
però com a mínim que sabessin a quina realitat s’enfrontaven a
l’hora de decidir fer una passa que, com molt bé ha dit el
portaveu del Partit Popular, és un projecte de vida, no només de
feina, sinó que t’hi embarques moltes vegades amb el poc
patrimoni que puguis tenir o familiar. Per tant, és molt
important que quedi bé.

En aquest sentit i per açò fèiem aquesta iniciativa, perquè
l’Administració, més àgil que mai, però em fa la impressió que
està més enfora que mai en aquest àmbit en molts d’indrets i ho
veim en el mapa de recursos. 

Per exemple, a Menorca un emprenedor que vulgui accedir
a una formació, a un estudi del seu projecte empresarial, si no
hi hagués el consell insular, que per cert no té conveni amb el
Govern de les Illes Balears i demanarem evidentment que s’hi
sumi, perquè no està finançant amb recursos propis del consell
i al marge d’aquesta xarxa del consell insular, del Govern de les
Illes Balears, té l’IDI, d’acord, però l’IDI es trasllada en dia i
hora quan els va bé en una visita. Açò és un poc complicat. És
un poc complicat aquest sistema perquè l’IDI no té, a la banda
de Menorca, personal suficient com per poder resoldre d’una
manera directa, ràpida i l’abast aquesta demanda de la persona
emprenedora, i en aquest sentit i per açò ho assenyalàvem,
perquè estam allunyant els serveis bàsics de la gent.

L’altra qüestió pel que fa referència a la recerca de
finançament, puc entendre que hi hagi suport d’assessors
externs, que demanaria que per als joves menors de 30 anys i,
si m’apura, per als joves menors de 25 anys, pogués ser gratuït.
Més que res com a visualització d’unes necessitats molt més
concretes, perquè ja ho sabem, que no és que sigui molt car,
però és vertaderament el gest de dir gent jove; posam 30 anys
emperò podríem transaccionar 25 anys, que no són molts, són
poquíssims. Ajudem-los d’una manera important. Jo demanaria
que es pogués fer aquest esforç, perquè vertaderament ho
necessiten, ho necessiten i és dur tenir-ho a l’abast, i tenir-ho en
aquest nivell de rapidesa, de suficiència d’hores, de mirar-s’ho...
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Clar, per a una persona..., amb quatre hores en pot tenir
prou; per a una persona que no sap en si com s’enfronta un
negoci és molt poquet, per l’experiència real dels serveis que
tenen, els serveis de tutorització d’empreses municipals o del
consell insular. Ningú no en té prou, amb quatre hores, en
necessiten moltes més, i per tant en aquest sentit i en tot cas tal
vegada es podrien diferenciar els serveis de tutorització dels
serveis d’assessoria per a recerca de finançament; açò en tot cas
separar-ho, però que el servei de tutorització es pugui fer al llarg
de la xarxa més propera i de manera gratuïta crec que seria
important.

Per tant..., nosaltres agraïm el suport al segon punt, i al
primer punt evidentment voldríem que fos un servei, com a
mínim per al colAlectiu amb més dificultats, que fos gratuït.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, hauria d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

No m’ha quedat clar si..., perdoni, si...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Demanava si es podia transaccionar, no exactament
l’esmena que ha presentat el Sr. Mercadal...

EL SR. PRESIDENT:

Volen un recés d’un minut?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Podem fer un recés d’un minut.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, molt bé, idò feim un recés d’un minut.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Han arribat a un acord?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, hem arribat a un acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Barceló, digui.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, acceptaríem l’esmena proposada i així es podrien aprovar
els dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

Puc entendre que l’esmena és al punt primer, que diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els serveis de suport a la creació d’empreses,
desenvolupament de l’emprenedoria, tutorització i
acompanyament en la recerca de finançament empresarial per
als joves de menys de 30 anys sigui un servei gratuït i accessible
per als joves de totes les Illes, exceptuant...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Els serveis d’assessorament...

EL SR. PRESIDENT:

...els preus mínims marcats pel Govern als consultors -coma-
en el seu cas.”

Sí?, estaria bé així?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò podem donar aprovats per assentiment els punts
1 i 2 i en conseqüència la proposició no de llei? Idò queda
aprovada per assentiment. 

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies.
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