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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, Sr. President. María José Ribas substitueix Gabriel

Company.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Margaret Mercadal substitueix Maria Salom.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President. Conxa Obrador substitueix Elena

Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix

en el debat de les següents proposicions no de llei: RGE núm.

9382/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació

d’una línia específica ISBA per a la creació d’empreses de base

tecnològica; RGE núm. 10017/16, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a convertir el bo social en una

mesura efectiva contra la pobresa energètica en l’àmbit elèctric.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10017/16, presentada

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

convertir el bo social en una mesura efectiva contra la

pobresa energètica en l’àmbit elèctric.

Pel que fa a la Proposició no de llei 10017/16, està retirada

mitjançant escrit del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

RGE núm. 14417/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9382/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d’una

línia específica ISBA per a la creació d’empreses de base

tecnològica.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE 9382/16. Per defensar té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom una altra

vegada. Avui el Grup Parlamentari Popular du una proposició

no de llei en favor de donar suport a la generació, diguéssim,

dels coneguts com a millennials, perquè és una generació que

ha crescut i ha viscut amb les noves tecnologies, i bé, quan es

va plantejar fer aquesta proposició no de llei... hi havia... es

podia fer de diferents formes, i fent una investigació o una

mirada per la pàgina web vaig veure que l’ISBA, que és

diguéssim la Societat de Garantia Recíproca, per una banda, i

per l’altra l’Institut de Desenvolupament Industrial, l’ISBA per

una banda donava suport econòmic, i també l’IDI donava

assessorament.

I des del Grup Parlamentari Popular crèiem que, amb la

incorporació avui en dia de les noves tecnologies, crèiem

important i creim que una solució seria donar, per una banda,

una ajuda o... una ajuda no, crear una línia específica d’ISBA

per a persones que tenguin empreses o vulguin fer empreses de

base tecnològica, i, per l’altra, l’IDI en temes d’assessorament,

perquè sí que és ver que l’IDI fa assessorament en etiquetatge,

en com s’ha de fer, també en com exportar, en com... bé, tenen

molts de tipus d’assessorament, i la veritat és que la feina que

estan fent és molt bona. De fet jo l’he emprat en el seu moment,

vull dir que sí que és cert que fan una bona feina, però també és

cert que les institucions s’han de renovar, i creim interessant

des del Grup Parlamentari Popular obrir un poc més aquest

ventall de possibilitats. 

Per tant també aprofitant que Mallorca té Parc Bit i que és

una incubadora d’empreses que comença a ser bastant

important a nivell nacional, i ara amb la posada en marxa del

Parc Bit a Alaior, al meu poble, on també es basarà sobretot en

suport a empreses de base tecnològica, que de fet ja n’hi ha

algunes que estan presents, i esper que un futur Eivissa també

tengui el seu parc Bit, per què no?, creim important per poder

diversificar l’economia de les Illes Balears que és fonamental

impulsar aquest tipus d’empreses, i per aquest motiu va

encaminada aquesta proposició no de llei: per una banda, instar

el Govern de les Illes Balears a crear una línia específica a

ISBA per a la creació i el foment d’empreses de base

tecnològica, perquè sí que és cert que a finals de desembre de

2015 al BOIB es varen publicar unes línies ISBA, però

aquestes línies eren per a microcrèdits per a economia social,

microcrèdits per a emprenedors majors de 45, microcrèdits per

a emprenedors menors de 31, microcrèdits per a dones

empresàries i per a innovació tecnològica, emprenedors, i sí

que és cert que podia entrar, però creim necessari donar un

impuls més fort cap a aquest tipus de tecnologies.

I per l’altra banda instar l’Institut de Desenvolupament

Industrial, més conegut com IDI, a donar un servei

d’assessorament per a aquelles empreses de base tecnològica.

I açò és tot, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot compartim la

necessitat del foment de la recerca; compartim, diguéssim, la

base teòrica, podríem dir, d’aquesta proposició no de llei,

perquè consideram efectivament que és imprescindible que hi

hagi no només, probablement, unes línies específiques, que a

més consideram que ja s’han posat en marxa, que a més, bé,

haurien d’anar acompanyades també de la creació d’un clima

innovador i amb capacitat d’atracció de talent en aquesta

comunitat a través, crec jo també, dels diferents parcs

tecnològics que s’han creat, imprescindibles d’entrada per tenir

una base en la qual gent amb una qualificació elevada pugui fer

feina; això ja s’ha creat. Les línies d’inversió també són

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610017
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614417
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609382


ECONOMIA / Núm. 19 / 13 d'octubre de 2016 285

 

importants, però crec que tot això ha d’anar acompanyat de

moltíssimes més mesures, que a més a la nostra terra crec que

és ideal perquè es puguin desenvolupar, i parlam d’atracció de

talent, parlam també de formació amb qualificació específica

de cara a la diversificació del model productiu, però de manera

molt, molt específica en sectors molt concrets. No podem parlar

simplement, crec jo, d’innovació i de recerca així de manera

genèrica, o dels joves emprenedors, o... o de base purament

tecnològica; llavors, dic, m’ha sonat tot massa genèric, quan en

realitat aquí tenim ja molts de sectors que no només treballen

en tecnologia, sinó també en investigació, que no té perquè ser

purament tecnològica. 

Però, ja dic, compartim la necessitat. L’únic és que pensam

que quant al punt 1 de la proposició no de llei, pel que hem

pogut parlar també amb la conselleria, aquesta línia ja està

creada, ja funciona, i per tant no veim necessari insistir en

aquesta qüestió. I quant al punt 2 també consideram que

existeix ja un assessorament per a les empreses de base

tecnològica, que és cert, que és cert, perquè també ho hem

demanat a les diferents empreses, que hi ha una necessitat de

millorar de la formació i del personal que treballa dins

l’administració per facilitar aquest assessorament en vies molt

diferents, des d’internacionalització a coneixement de

tecnologies, a facilitació també de sinèrgies amb empreses

similars principalment a Europa, i això està en marxa; amb

moltíssimes dificultats; a més hi ha hagut una deconstrucció de

tot aquest sector durant la passada legislatura que complica la

millora i el desenvolupament d’aquest sector.

I sí que és cert, també ho hem comprovat, que les empreses

en línies generals se senten molt abandonades per part de

l’administració en general, independentment del govern, que hi

ha un llenguatge diferents a l’hora d’entendre per part de

l’administració quines són les necessitats ja no només de les

empreses, sinó dels sectors en generals, i allà participa

administració, participa empresa privada, participen

conglomerats també mixtos. I això jo crec que el que s’ha

d’intentar complementar i trobar de qualque manera un punt

d’equilibri amb un llenguatge un poc més comú, que pugui

impedir aquestes barreres que existeixen per part de

l’administració.

Per tant, simplement, sense entrar en més detalls, votarem

en contra de la primera opció simplement perquè consideram

que està en marxa. 

I quant al segon punt, crec que seria possible alguna

modificació en la seva redacció, per tal s’adapti, que no sigui

l’IDI el que disposi d’aquest nou servei, perquè ja es

desenvolupa per part de la Fundació BIT un pla similar. Però

bé, esper que sigui el Govern el que pugui, o els grups que són

en el Govern els que puguin concretar un poc més com es fa

aquest desenvolupament d’aquest servei d’assessorament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Ara li correspon defensar a MÉS per

Mallorca. Té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, per al nostre grup és evident que

això és un tema important perquè la creació i sobretot el suport

a les empreses de base tecnològica, jo crec que en això hi estam

tots d’acord. De fet, encaixa perfectament amb el que nosaltres

sempre hem defensat de diversificació del model econòmic i

que, per tant, aquest és l’impuls que aquest Govern de segur

que hi vol donar.

De fet crec que no coincideix una mica aquesta proposició

de llei amb el que va fer el Partit Popular, que va ser

precisament treure molt de personal de l’IBI. Vull dir que el

que es va deixar precisament va ser la retallada de les retallades

més importants que va fer el Partit Popular. També ens estranya

que ara vulguin incrementar el personal en una àrea que

precisament ells varen deixar pràcticament..., vull dir..., no diré

a zero, però sí que la varen retallar de forma dràstica i varen

treure molta gent fora.

De totes maneres també pel que fa a la primera part, la línia

específica ISBA. ISBA sí que realment té un sistema que

normalment són préstecs, préstecs amb retorn. Llavors, tenen

unes condicions, evidentment que s’han de fer línies

específiques per facilitar aquest accés al finançament, i

actualment entenem que des de l’any 2015 a l’any 2016 l’accés

a aquest tipus de finançament s’ha incrementat per a les

empreses de base tecnològica o de temes d’innovació,

pràcticament que ara ja es troben al voltant d’un 10% de les

empreses que accedeixen a aquest tipus de finançament, i són

precisament empreses de base tecnològica. O sigui, que hi ha

un increment important. 

De fet, ens consta que ISBA i la Fundació BIT treballen de

forma coordinada quan es presenta un projecte a ISBA per

demanar finançament, a l’hora d’avaluar si aquest projecte,

quin risc té, quines possibilitats té de dur-se a terme, etc. O

Sigui que aquesta colAlaboració i a més, aquesta colAlaboració

em consta també que ja va començar a la legislatura passada,

de colAlaboració entre ISBA i la Fundació BIT,

d’assessorament en temes tecnològics, a projectes presentats a

ISBA per emprenedors, etc.

Per tant, nosaltres creiem que, més que crear una línia

específica ISBA, que creiem que l’accés a ISBA ja es du a

terme i s’incrementa, és també el que ja fa el Govern, i jo crec

que amb això s’intenta fer molta feina, que és finançament d’un

altre tipus, vull dir, finançament mitjançant fons europeus, que

s’hi fa feina perquè moltes vegades moltes d’aquestes empreses

tampoc no poden inicialment fer front a un préstec,

pràcticament l’ISBA és un aval per tenir accés a un préstec de

retornar, de vegades necessiten un impuls inicial que siguin

ajudes o suports que no siguin amb retorn.

Per tant, des de MÉS per Mallorca no votarem a favor

d’aquesta primera part de la seva proposició no de llei.

Pel que fa a la segona part, jo ja crec que he comentat que

crec que és incoherent una mica la política que va dur a terme

el Partit Popular a la passada legislatura, precisament de fer

aquesta retallada de personal tan dràstica a l’IDI. També crec

que va en contra del que sempre es predica, de no crear
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duplicitats, crear en aquest moment un nou servei

d’assessorament per a empreses de base tecnològica, l’IDI

crearia una duplicitat en la feina, en el suport i en la tasca que

es fa des de la Fundació BIT.

Per tant, nosaltres el que creiem és, si de cas aquest

Parlament ha d’impulsar que la Fundació BIT continuï amb la

tasca que fa, impulsar-la i fomentar-la. Per tant, en aquests

moments això és la nostra postura i per tant, si es pot arribar

que aquesta segona part es trobi una altra redacció, com ja ha

dit també el company de Podemos, també és evident que estam

d’acord que s’ha de donar aquest assessorament, però amb un

nou servei a l’IDI no hi estam d’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per

un temps de deu minuts. 

Perdó, perdó. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. No ho prendré com un intent

de silenciar aquest grup parlamentari, sinó com un simple

accident burocràtic.

Bé, nosaltres molt breument anunciam el vot favorable a

aquesta proposició. Entenem que allò que pretén és potenciar

la diversificació econòmica i les noves tecnologies i fa dues

apostes, que no són incompatibles amb altres coses, ho dic

perquè aquí es parla de fons europeus, molt bé, que venguin els

fons europeus, no és incompatible una cosa amb l’altre, no hi

ha cap problema. Si el Partit Popular ho va fer malament en el

passat, doncs mirin, ja els han castigat els ciutadans, però no

importa negar-los la capacitat de rectificar que diuen que és de

savis. Per tant, nosaltres pensam que és una bona idea.

Si els crèdits a empreses de noves tecnologies

s’incrementen per part de l’ISBA, benvingut, el que hem

d’intentar és que enlloc del 10% sigui el 30%, o que incrementi

aquest percentatge. 

I per tant, a nosaltres no ens convencen els arguments dels

partits que donen suport al Govern, per rebutjar aquesta

proposta que, ja dic, té una filosofia que en teoria tothom

comparteix, però que al final durà el vot negatiu i no

s’aprovarà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara sí, ara pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup votarà en

contra dels dos punts de la proposició pels següents motius. Pel

que fa el primer, no ho veiem necessari, perquè, com molt bé

s’explica ja en el preàmbul de la iniciativa, ja hi ha un ample

ventall de línies específiques que donen resposta a les

necessitats que pugui presentar l’empresa de base tecnològica.

La prova d’això, ha donat les dades la Sra. Campomar, és a dir,

ja hi ha un percentatge important d’empreses de base

tecnològica que es beneficien d’aquests ajuts.

Després també per un tema de tècnica a l’hora de

subvencionar, de donar suport, de donar avals i és que la

compartimentació excessiva no és idònia, no porta a una

correcta assignació dels fons, perquè la compartimentació en

diferents línies és una presumpció que fa l’agència pública que

dóna aquests doblers, del tipus de projecte que es presentarà.

Però la realitat va per la seva banda i la realitat és que

sorgeixen aquells projectes que sorgeixen i el que ha de fer

l’administració és tenir la flexibilitat necessària per donar

suport a aquells que puguin ser més competitius. Lògicament

a les iniciatives de base tecnològica, no sortiran perquè tinguem

una línia específica per a base tecnològica, sortiran perquè hi

ha un esperit emprenedor que dóna resposta a noves necessitats

de serveis i aquests serveis s’han de proveir amb empreses de

base tecnològica.

La prova d’això, i torno a la política europea, no pas per dir

si està cobert o no està cobert, sinó per la tendència que marca.

En el programa a través del qual la Unió Europea canalitza tots

els seus ajuts, que és l’Horitzó 2020, va haver-hi un canvi

radical respecte de l’anterior període de programació per passar

a les convocatòries genèriques, tant a nivell de recerca

científica, com a nivell d’empreses, i especialment l’instrument

que dóna suport a les petites i mitjanes empreses, es va anulAlar

totalment qualsevol mena de biaix temàtic, perquè el que es

volia era precisament tenir aquesta flexibilitat que jo dic.

Per tant, crec que simplement complicar, en el sentit de fer

més complex, les convocatòries, el que fa és treure flexibilitat

i que quedin llacunes i espais sense cobrir que, en canvi, si la

convocatòria és oberta i flexible, doncs, els emprenedors ja

s’ocupen d’omplir tot l’espai disponible i que, per tant, els

diners s’assignin d’una forma òptima.

Pel que fa al segon punt, doncs, simplement hi votarem en

contra per evitar la duplicitat de funcions, és a dir, en aquests

moments aquesta funció la du a terme la Fundació BIT en el

marc dels parcs i centres BIT i, per tant, no veiem necessari

dotar l’IDI d’aquest nou servei pel cost que això té, tenint en

compte que ja hi ha una altra agència o una altra fundació

pública que hi dóna resposta. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Mixt té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Seré molt breu, entre altres raons,

també perquè me’n he d’anar a la Junta de Portaveus.

Bàsicament per manifestar que votaré, o votaria, segons si som

o no som aquí en el moment de la votació, a favor d’aquesta

proposició no de llei del Grup Popular.
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Crec que al marge de les raons que s’hagin pogut adduir

aquí, el fet que, per exemple, ja hi pugui haver o ja estigui

previst que aquesta... el fet de posar el focus sobre aquesta línia

específica en relació amb les empreses de base tecnològica,

creiem que això és bo. I per tant, tant des d’aquest punt de vista

com des del punt de vista de l’assessorament, un nou servei

evidentment si ha de crear una duplicitat no és cosa bona, però,

en tot cas, reforçar la idea d’assessorament en relació amb

aquest tema que aquí ens ocupa sí que ens sembla una cosa

necessària.

Per tant, insistesc, nosaltres votarem a favor d’aquesta

proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, president, bon dia a tothom. Vull dir, en primer

lloc, que el Grup Socialista comparteix la filosofia d’aquesta

proposició no de llei, diversificar l’economia, donar suport a

empreses de base tecnològica, incentivar la creació d’aquestes

empreses, enfortir les que ja existeixen, com a línia general. 

Anant a la part concreta, a la part propositiva, pel que fa

referència al punt número 1, dir que a l’any 2016, o sigui

enguany, aquest any que ja està a punt d’acabar, l’ISBA té un

pressupost de 40 milions d’euros destinat a emprenedors i a

petites i mitjanes empreses per a la creació, impuls o realització

de millores empresarials.

En aquest sentit és bo per ventura ara recordar que a

l’octubre de 2015 ISBA havia atorgat 8 avals per valor de

656.000 euros en concepte d’innovació tecnològica, i que a la

mateixa data del 2016, el nombre d’avals per aquest mateix

concepte s’havia incrementat fins a 48 i 4.103.840 euros

d’increment.

Per tant, amb això què vull dir? Que ISBA du una política

activa sobre aquestes actuacions lligades a la innovació

tecnològica i el fet més evident possiblement sigui aquest

increment d’avals que s’ha aportat, que hi ha hagut entre aquest

2015 només amb un any de diferència. Amb això què vull dir?

Que en el punt número 1 nosaltres votarem que no perquè

entenem innecessari perquè s’està duent, s’està esforçant el

Govern i veiem que, a més, té uns fruits constatables

numèricament. 

Pel que fa al punt número 2, ja ho han dit diversos

companys abans que m’han precedit en el torn de paraula,

entenem que nosaltres veiem que hi ha, que no està expressat

amb els termes que caldria que hi fossin. Per què? Idò, perquè

l’IDI i també la Fundació BIT fan feina amb aquestes

empreses, fan feina de manera coordinada amb les empreses de

base tecnològica de forma que cap d’aquestes quedi sense

cobrir per ajudes per suport del Govern.

Llavors, nosaltres el que proposam, com a esmena in voce,

per dir-ho d’alguna forma, seria una modificació del punt 2,

que podria dir: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears que l’IDI i la Fundació BIT

continuïn assessorant les empreses de base tecnològica”,

perquè és un fet inconstatable també que ho fan, que fan feina

de forma coordinada des de dues conselleries diferents, des de

la d’Innovació, des de Vicepresidència, des de la de Treball, a

través de l’IDI, i entenem que és bo que aquestes empreses

continuïn fent feina, perquè ho fan, d’assessorament i de suport.

No cal un nou servei, perquè aquest servei ja existeix, i la

coordinació que duen a terme tant la Fundació BIT com l’IDI

actuen amb plena satisfacció.

Llavors entenem que si es pogués acceptar aquesta proposta

que fem, el nostre grup votaria que sí al punt 2. Si no

s’acceptàs, evidentment votaríem que no.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Té la paraula per contradiccions pel

grup proposant la Sra. Mercadal, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc volia agrair a

tots els grups parlamentaris que li donen suport. Quant al

primer punt de la proposició no del llei, la intenció del Grup

Parlamentari Popular era posar en valor aquests tipus

d’empreses. Òbviament els que formen part del Govern tenen

accés a unes dades que tal vegada l’oposició no les té tan

fàcilment, tot i que hi tenim accés ho teniu més bo de dir, de

poder donar dades més exhaustives i... o sigui, posar en valor

aquests tipus d’empreses que, ens agradi o no ens agradi, són

el futur proper a curt termini de la nostra economia, i si volem

que es continuï diversificant, idò, crec primordial seguir

insistint que, sí, és cert, té una sèrie de línies per a

emprenedors, per a majors de... per a dones, tot açò, però

crèiem des del Partit Popular que era important treure una línia

especifica d’avals. Però bé, entre tots fem el món i es respecta

que els grups que donen suport al Govern no ho volen acceptar.

Quant al segon punt de la proposició no de llei, no hi veiem

cap inconvenient a acceptar l’esmena in voce que ha proposat

la diputada Sra. Oliver, perquè creiem que en cap moment el

Partit Popular creu en les duplicitats i si ha de ser una

duplicitat, òbviament tot el que sigui millorar aquesta

proposició no de llei serà benvingut.

Per tot açò crec que ja no tenc res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passam a la votació de la proposició no

de llei. Fem votació separada? D’acord. Punt 1.

Vots a favor? 

Vots en contra?
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Abstencions?

6 vots a favor i 7 en contra.

Passam al punt 2, sense l’esmena que... he entès...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... amb l’esmena proposada. D’acord, idò, el punt 2, amb

l’esmena in voce proposada pel Partit Socialista. Per tant,

quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears que l’IDI i la Fundació Bit continuïn

assessorant les empreses de base tecnològica”.

Vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei.

Sense cap assumpte més a tractar, s’aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1
	1-2

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

