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BauzárebéahiralConsolatelpresidentd’ATAielsdirectiusdelsautònoms

Lesadministr
balearsdeuen
pime390milions
El cap de l’Executiu, José Ramón Bauzá,
de la Federació estatal d’autònoms (A

PALMA El president de la Federa-
ció estatal d’autònoms (ATA), Lo-
renzo Amor, afirmà que, entre
totes les administracions públi-
ques de les Balears, hi ha al vol-
tant de 79.000 factures pendents
de pagament amb les pime per
valor de 390milions d’euros. Així
ho assenyalà després de reunir-se
ambel president delGovern, José
Ramón Bauzá, al Consolat de la
Mar.A la trobada, tambéhi assisti-
ren el president de PIME, Rafael
Rubio; el dePIMEMenorca,Anto-
nio Juaneda; i el president de
PIME Eivissa i d’ATA Balears, Ma-
rianoRiera.
Amor subratllà que la “sagnia”

entre els autònoms es manté en
l’actualitat a causa de tres proble-
mes fonamentals, que són la cai-
guda de la demanda, la falta de fi-
nançament i l’augment de lamo-
rositat. En aquest sentit, apuntà
que uns 9.000 autònoms de les
Illeshanhagutde tancar el seune-
goci per culpa de lamorositat pú-
blica i que uns 22.000 treballa-
dors han passat a engrandir les
llistes de l’atur per aquesta causa.
Ésper aixòqueel presidentd’ATA
demanà a Bauzá que s’hi pren-

trobi una solució per donar sor
da a part del deute acumulat
les pime.
Aixímateix, ATA instà a est

línies demicrocrèdits per a a
noms, per la qual cosa aposta

OBERTURES

Contra la liberalització
de l’horari comercial
Sobre el posicionament
d’ATA respecte de la libera-
lització de l’horari dins del
sector comercial –com
passa a Madrid–, Lorenzo
Amor s’hi mostrà contrari,
perquè considera que com
a “rerefons” hi ha la “trans
ferència de quota de mer-
cat del petit comerç al
gran”. En aquest sentit, ex-
plicà que els únics que tin-
dran capacitat per ampliar
les plantilles i “estirar” els
horaris d’obertura en dies
festius seran les grans em-
preses, si bé s’ha de teni
en compte que el 80%dels
comerços són familiars,
sentencià.•

MADRID El 84% dels empresaris
turístics de les Balears assegura
haver experimentatunaugment
de beneficis durant el tercer tri-
mestre de l’any, fet que situa les
Illes com la destinació ambuna
milloramés grandelsmargesde
rendibilitat del sector. Davant
aquesta tendència, només un
7% dels empresaris turístics
illencs considera que els seus
beneficis descendiren durant el
període estival, mentre que un
9%opinaqueelsmargesde ren-
dibilitat esmogueren en nivells
similars als del mateix període
de 2010. Així ho posa de mani-
fest l’últim informedeconjuntu-
ra turística d’Exceltur, sobre el
balanç de la temporada d’estiu i
les perspectives per al tanca-
ment de 2011, presentat ahir pel
vicepresident executiu d’Excel-
tur, José Luis Zoreda, i pel direc-

tor de l’àrea d’Estudis i Investi-
gació, Oscar Perelli.
En l’àmbit estatal, Zoreda indi-

cà que l’activitat turística tanca-
rà el 2011 amb un creixement
del 2,6%, davant el 0,7% que es

preveu per al conjunt de l’eco-
nomia, gràcies sobretot al bon
comportament de l’arribada de
turistes estrangers. Aixònoobs-
tant, indicàqueenpart es tracta
de “fluxos prestats” dels països
competidors del Nord d’Àfrica
que s’hanvist afectats per les re-
voltes polítiques.•

Més beneficis per als
empresaris turístics

PALMALaComissiód’Economia
del Parlament aprovà ahir per
assentiment una proposició no
de llei del grup socialista que
insta elGovernaelaborarunpla
per a la internacionalització de
les empreses industrials i els
productesde lesBalears. Lapro-
posta indica que l’Executiu
haurà d’elaborar l’esmentat pla
d’acord amb les empreses, els
sindicats i les cambres de Co-
merçde les Illes, segons informà
el grup socialista en un comuni-
cat, en el qual destacà que la
mesura suposa donar suport al
teixit industrial balear.

La diputada socialista Joana
Barceló defensà que, davant de
la globalitzacióde les economies
i els temps de dificultats, és fo-
namental el suport de l’Adminis-
tració per a les petites imitjanes
empreses que estan fent un
gran esforç per internacionalit-
zar els seus productes. “No
podemgenerarmés dubtes, ne-
cessitam acció i presa de decisi-
onsper combatre la crisi i trobar
el camí capa la recuperació”, va
dir, i recordà que altres comuni-
tats ja tenen línies d’ajuts a la in-
ternacionalització, com Valèn-
cia, que endisposa de set.•

Pla per exportar els
productes de les Illes

MADRIDUn total de47 empreses
s’han dissolt a les Balears el se-
tembre, xifra que implica un in-
crement del 42% respecte del
mateix mes de l’any passat, i
que en suma 621 en els nou pri-
mersmesos de l’any, un 7%més
que en el mateix període de
2010, segons l’Estudi sobre de-

mografia empresarial publicat
per InformaD&B.
Quant a les empreses creades

a les Balears, el setembre han
estat 139, un 11% més que el
2010; i en l’acumulat anual la

crement del 12%. La xifra de
concursos de creditors cresqué
un 53% a les Balears per setem-
bre, fins a un total de 23. En el
global anual, han crescut un
88%, fins a les 207.
A tot l’Estat, les empreses crea-

des durant els nou primers
mesos de l’any s’incrementaren
un 4%, fins a les 64.922, encara
que durant el mateix període
també es dissolgueren un 8%
més de companyies i entraren
en concurs de creditors (antiga
suspensió de pagaments) un

Fins a setembre s’han
creat 1.739 empreses

El lobbyExceltur
preveuque
l’activitat turística
creixeràun2,6%
enguany

14/10/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.923

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

24

AREA (cm2): 108,8 OCUPACIÓN: 11,2% V.PUB.: Sin auditar NOTICIAS EXCELTUR


