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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Més substitucions?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, bon dia, Lluís Camps substitueix Virginia Marí.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix na Sílvia Tur.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font em pens que substituesc Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, al debat de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 4772/19 i RGE
núm. 5079/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4772/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4772/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
al desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i
senyores diputats. Aquesta proposta, aquesta PNL que
presenta el Grup del Partit Popular, amb el convenciment i la
reiteració amb els deures fets durant una legislatura passada,
per tant em serveix com a exemple, com una clara mostra de
voluntat i de compromís per apostar d’una forma decidida cap
a la transició energètica amb fets i no només amb anuncis i
declaracions públiques sense contingut real, com fan altres.

Aquesta proposta que avui tractarem, amb el Sr. Conseller
Pons la legislatura passada, a final d’ella, van estar parlant en
diferents ocasions per conscienciar el Govern balear que

disposessin d’aquesta energia sostenible, d’aquesta transició
energètica, amb un equipament com és l’EDAR de Maó-Es
Castell; hi havia un compromís, el temps se’ns va tirar al
damunt i no va ser avançat aquest compromís, i per tant no
volem que quedi d’alguna forma despenjada.

El PSOE, que fa uns mesos enrere, i que avui sense
voluntat clara amb les esmenes que presenta, amb un
compromís ferm, amb una acció responsable amb l’esmena
que presenta conjuntament amb Unides Podem, perquè vegin
que el Grup Popular és coherent i preveu les peticions que fa
i defensa, els compartiré que per compartir les passes que
estan fetes de la legislatura passada des del govern municipal
d’Es Castell, del qual jo era el batle, vam solucionar el tema de
l’aigua potable amb una desnitrificadora reversible després de
deu anys sense aigua potable. Al mateix temps avançàvem per
adquirir una tanca del costat, uns 21.000 metres, per poder
apostar fermament en dos sentits: primer, construir una planta
fotovoltaica d’uns 18.000 metres, i una altra passa per
construir en un curt termini de temps un segon aljub per poder
emmagatzemar aquesta aigua potable i tenir garantida entre 5
i 7 dies l’aigua per als vesins d’Es Castell.

Vam tenir diferents reunions amb el tècnic responsable i
la directora insular del Consell de Menorca de Medi Ambient,
i vam començar a fer feina, perquè des del Partit Popular i el
seu soci de govern, El Pi, crèiem que aquesta aposta, aquest
projecte era interessant i necessari en aquest temps. L’agost
de 2018 feim pública aquesta voluntat i un avanç del projecte
al mateix ajuntament d’Es Castell, un projecte engrescador,
únic a Menorca, ja que es vol crear una espècie de cooperativa
per implicar la societat civil i empresarial des del municipi
perquè pugui participar adquirint participacions proporcionals
al conjunt que generen, perquè pugui beneficiar-se i apuntar-se
la màxima població i fer d’aquesta iniciativa un projecte
d’integració, d’exemple, viable, de forma àgil, i no haver de
treure tots els recursos públics, que en moltes ocasions es fa
difícil, llarg o desesperant.

Com poden veure amb aquesta esmena que han presentat
conjuntament PSOE i Unides Podem queda clar que no..., més
que clar, que no es prenen seriosament aquest tema, altra
vegada volen deixar tirats els menorquins. Per tant amb
aquests antecedents el Partit Popular ha complert el seu
compromís de reivindicar aquest tipus d’iniciatives, aquest
tipus de transició energètica, i la nostra proposta sí que està
encaminada a la sostenibilitat del medi ambient per solucionar
un greu problema que tenim a l’illa de Menorca.

Saben quin consum energètic en combustibles fòssils té la
depuradora? Des del Grup Popular sí que ho sabem, ens hem
informat i té aproximadament entre 900.000 i 1.000.000 de
quilovats l’hora. I volen saber quin cost econòmic té? 120.000
euros l’any. Com veuen són xifres molt importants que el
Grup Socialista i el Grup d’Unides Podem haurien de
reflexionar. Veim que seguirem sense complir el mateix
compromís obtingut la legislatura passada en temes cabdals
com l’aigua i l’energia. La legislatura passada van intentar
conjuntament amb els municipis de Maó i Es Castells
aconseguir dotar del terciari aquesta EDAR, i no va ser
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possible a pesar de ser del seu color polític; avui feim que la
planta fotovoltaica dugui el mateix camí, una decisió poc o
gens responsable i coherent amb el que anunciam. Altra vegada
no tenen en consideració l’illa de Menorca.

No podem entendre que si fa uns mesos el conseller Marc
Pons es comprometia a poder destinar 5 milions d’euros per
a aquest tipus d’iniciatives, aquest dimarts vaig poder traslladar
al batle de Maó aquesta voluntat que prosperés, i així també ho
vaig fer amb el conseller Sr. Yllanes, perquè donessin suport
a aquesta PNL que presenta el Grup Popular. Esperem que
siguin de reflexió les diferents addicions i esmenes que han
presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les esmenes RGE
núm. 6439/19 i RGE núm. 6440/19 i, per defensar-les, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bon dia. Crec que oblidaré la segona
part de la intervenció del Sr. Camps i em centraré en la
primera..., que diguéssim que va d’acord també amb el que
exposa l’exposició de motius de la seva iniciativa, una
exposició de motius i una primera part de la seva exposició
que compartim al cent per cent.

Però com que el que feim en aquest parlament a l’hora de
votar a les comissions i al plenari és votar els punts de
proposta d’acord que se’ns presenten i no les exposicions de
motius, i com que hi ha una clara contradicció, molt gran,
entre el que diu l’exposició de motius i el que pretén el Sr.
Camps que votem, és pel que hem presentat esmenes, una
esmena més genèrica de suport a les energies renovables, que
diguéssim és simplement de suport polític, i una segona, que
és la important, la rellevant per al debat que avui tenim, que fa
referència a la intenció i a la dimensió de la planta
fotovoltaica, que, segons les paraules dites i escrites a
l’exposició de motius, però no en els punts d’acord, sembla
que és el que pretén defensar el Sr. Camps, perquè estem
d’acord amb el sistema cooperatiu, felicitam el Sr. Camps
perquè defensi plantes fotovoltaiques, és a dir , plantes de
generació d’energia públiques a Menorca, per tant estem molt
contents que el Partit Popular vulgui impulsar plantes
públiques i cooperatives d’energia.

Però, és clar, una cosa és el que ell planteja a l’exposició
de motius, de 50.000 metres quadrats, aproximadament -aquí
ha dit que 18.000 metres quadrats de planta fotovoltaica, que
és el que es necessita per alimentar l’EDAR i la planta de
regeneració d’aigües-, i una altra cosa és el que diu l’acord.
L’acord diu: “Instal·lació a Menorca d’una planta fotovoltaica
amb les dimensions adequades per donar cobertura a les
necessitats energètiques de Menorca”. Quines necessitats

energètiques té  Menorca? En aquest moment, per donar
resposta, segons les directrius estratègiques d’energia de
Menorca, per donar resposta a la demanda actual es necessiten
500.000 megavats hora/any, als quals s’han de sumar en el curt
termini 450.000 més megavats hora/any per la incorporació
de la mobilitat elèctrica i la transformació de (...), butà, propà,
etc., energia elèctrica. Per tant necessitam 950.000 megavats
hora/any, evidentment molt enfora del que necessita la
depuradora d’Es Castells-Maó per funcionar.

Si en aquests moments tenim que amb una ràtio de 0,48
megavats hectàrea, que és el que són capaces de donar les
plaques solars de darrera generació, tindríem que necessitam
per donar resposta al que proposa el punt d’acord unes 1.388
hectàrees de terreny, que estan molt enfora dels 18.000
metres que proposa el Sr. Camps, que demana el Sr. Camps a
l’exposició de motius. És a dir, 1.388 hectàrees, perquè es
faci una idea el Sr. Camps, Es Castell, tot el terme municipal,
el nucli municipal amb totes les seves edificacions, polígon
industrial, sòl urbanitzat, urbanitzacions més el sòl rústic no
construït té 1.168 hectàrees, és a dir que necessitam més de
230 hectàrees, més, que tot el terme municipal -terme
municipal, eh?-, és a dir tot el sòl construït, edificat o no
edificat d’Es Castell per donar resposta a la demanda
energètica a Menorca, és a dir, parlam del 2,5%
aproximadament del territori de Menorca.

Evidentment, una planta fotovoltaica de 1.388 hectàrees és
una immensitat, no és el que pretén vostè, però és el que
aprovaríem si votéssim el literal del seu punt; és a dir, amb
l’esperit  estam d’acord, no tenim cap problema a votar a
l’esperit que sí, però evidentment no podem votar esperits,
hem de votar un text concret i el seu text concret el que ens
planteja és, diguéssim, que omplim de plaques solars tot el
terme municipal d’Es Castell, el tapam de negre, més 360
hectàrees més.

Evidentment açò... és impossible, primer perquè no seria
econòmicament rendible aquesta iniciativa i no funcionaria.

Per açò li hem presentat una esmena que li proposam que
“el Parlament insti el Govern a col·laborar a través de la Llei
de canvi climàtic, Institut Balear d’Energies, els mitjans que
es consideri, amb el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament d’Es Castell a la construcció d’una planta
fotovoltaica de titularitat pública per tal que pugui
subministrar energia de manera suficient a la depuradora
d’aigües residuals i, a la vegada, ajudi a avançar en la transició
energètica i a enfortir el paper de les administracions
públiques en la generació i distribució d’energia.”

És a dir, demanam, d’acord amb el que vostè proposa a
l’exposició de motius, donar resposta a l’EDAR, més la
capacitat d’energia que es consideri a l’Ajuntament d’Es
Castell, Consell i Govern per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’acabar.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... per construir aquesta planta fotovoltaica, però evidentment
no podem donar suport a una planta fotovoltaica de 1.388
hectàrees, més del 2,5% del terme de Menorca. És el que diu
el punt d’acord... no, Sra. Fullana, el que...

(El Sr. Borràs i Barber acaba la intervenció fora de
micròfon de manera inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per defensar l’esmena per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. El consumo energético que
soportamos en nuestras islas está actualmente muy lejos de lo
que se puede considerar sostenible y además cada año aumenta
dicho consumo. En este contexto de crecimiento continuo
todo está encauzado para que el cambio de modelo actual
basado en combustibles fósiles sí que se encamine hacia uno
de energías renovables.

Nos encontramos en un punto donde las propias
multinacionales que actualmente gestionan la generación de
energía basada en combustibles fósiles pueden ser las
impulsoras y capitalizadoras en su totalidad de ese cambio
hacia energías renovables, o bien se puede aprovechas de
forma eficaz este cambio de modelo energético, para
conseguir que sea iniciativa pública, democratizando así la
producción y el acceso a la energía, recuperando así además
parte de nuestra soberanía energética, algo muy importante
para luchar contra la pobreza energética que también padece
la gente de Baleares y para garantizar además precios
razonables en el consumo de la energía, quiere decir que la
gente deje de pagar tanto por la factura de la luz.

A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de
democratizar la energía? Hablamos de un acceso a la energía
universal que nos aleje de la pobreza energética, pero sobre
todo hablamos de democratizar la producción de energía, de
esa forma és la única manera que la ciudadanía puede estar
empoderada energéticamente y que, como sociedad, dejemos
de depender de las grandes multinacionales que son las únicas
capaces actualmente de cubrir nuestras necesidades, pero que
obviamente lo que les interesa son los beneficios por encima
de las necesidades básicas de la gente. Y creo que, como
todos comprendemos, hoy en día el consumo energético en
los hogares es una necesidad básica para cualquier persona.

Como he comentado, estamos en un momento de definir
qué camino queremos emprender en cuanto a abordar la
transición energética hacia un modelo basado en energías
renovables y, una vez empezado este camino, será muy difícil
de revertir y por eso hay que abordarlo considerando todos los
factores con una amplia visión y pensando siempre en el
bienestar de las personas. La Ley de cambio climático y

transición energética es una herramienta en ese sentido que ya
indica una gran parte del camino y no la deberíamos de
desaprovechar.

La iniciativa pública debería ser el eje central de nuestra
energía energética mediante el Instituto Balear de Energía.
Tenemos que apostar firmemente para que nuestras islas sean
un ejemplo en cuanto transición energética se refiere, siendo
además un eje muy necesario para la lucha contra el cambio
climático.

El proyecto inicial al que se refiere esta PNL sí que se
basa en fomentar la democratización de la energía mediante
una planta fotovoltaica, y cuando miramos bien el proyecto
vemos que el que pretende es una planta de 21 m2

aproximadamente donde, además, los inversores puedan ser
vecinos del municipio o pequeños inversores. Esta planta,
además, generaría el 10% de energía consumida del municipio
y dejaría espacio para futuras ampliaciones. Este tipo de
instalaciones, que son pequeñas, requieren poco desarrollo e
infraestructuras y promueven un modelo energético
distribuido, además con un bajo impacto en el territorio,
entendemos que sí van en la línea del proyecto de transición
energética que tenemos y que la Conselleria de Transición
Energética va a promocionar.

Ahora bien, cuando miramos el fondo de lo que parece
plantear el Partido Popular en su PNL nos da la impresión que
el Partido Popular lo que plantea es una planta fotovoltaica de
170.000 m2 a la que, como es evidente, no tendrán acceso
pequeños inversores, sino grandes inversores desvirtuando así
el proyecto inicial que -como ha comentado el ex-alcalde de
Es Castell- deberían estar defendiendo. Una planta
fotovoltaica de bajo impacto tiene sentido, pero una de
170.000 m2 creemos que no.

Al final, de lo  que se trata es de defender la soberanía
energética que tanto necesita nuestra sociedad o, por el
contrario, volveremos a lo de siempre, que la generación de
energía esté en las manos de siempre.

Como he comentado el proyecto inicial sí que cumple,
como comprendemos que debería ser el camino a seguir en
cuanto a transición energética necesaria. Así que por eso
hemos presentado estas enmiendas, tanto desde el Grupo de
Partido Socialista como de Unidas Podemos, las cuales
creemos que dejan clara la colaboración entre el Govern con
el resto de instituciones para fomentar la construcción de una
planta fotovoltaica de titularidad pública que se adapte a lo
planteado por el proyecto inicial respetando el impacto del
territorio y el ambiente, democratizando además la energía y
recuperando la soberanía energética, y sobre todo queremos
dejar constancia de una cuestión y es que lo que también se
pretende es plasmar en los presupuestos de la comunidad
autónoma directamente un presupuesto finalista para esa
planta fotovoltaica, cuando realmente sí que hay mecanismos
transparentes en líneas de subvención disponibles tanto a nivel
autonómico, estatal como europeo para este tipo de
proyectos, con lo  cual se pretende, por tanto, que ese
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proyecto reciba un trato especial respecto a otros proyectos
sin ningún tipo de justificación previa.

Así que, si realmente se aceptan nuestras enmiendas,
votaremos a favor, si no creemos que se desvirtúa por
completo el intento de conseguir la transición energética
pública y que se adapte al territorio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tal de fixar posicions i per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, señores diputados. Desde Ciudadanos
somos profundamente partidarios de la propuesta tal y como
la ha planteado el ponente, creemos que es un proyecto, como
ha asegurado, y nos gustan los dos adjetivos “necesario” e
“interesante”, -perdón... sí-, necesario en cuanto a que
resuelve el consumo de la depuradora, e interesante en cuanto
sigue los criterios que se han venido planteando en esta
comisión y en esta sala, precisamente sobre los criterios de
respeto medioambiental y la nueva producción de energías y
la transición energética. En cuanto a eso creemos que la
propuesta está magníficamente planteada.

En cuanto a la esmena, en cuanto a la corrección, no
entendemos que esta primera, de sustitución del artículo, del
punto único, en realidad lo que hace es un catálogo de los
posibles laberintos en donde puede entrar esta propuesta y por
donde puede perderse.

Manifiesta claramente quienes son los actores, los
ayuntamientos, el consejo insular, los principales agentes
económicos, y además los principales agentes sociales;
después, por otro lado, el Gobierno de España y la Comisión
Europea; o sea, pone de manifiesto  las muchas
administraciones que tenemos y las muchas administraciones
con las que debemos contar en cualquier proyecto, por
humilde y por... tranquilizador que sea. Y después, además, se
plantea no sólo este catálogo de posibles adversarios, por
decirlo de alguna manera, sino además el catálogo de posibles
obstáculos: los territoriales, los ambientales y los
paisajísticos.

Consideramos innecesario este aviso de por donde va a
transitar esta proposición, la verdad es que no consideramos
que sea en absoluto necesario. Creo que todos los aquí
presentes conocemos a qué nos enfrentamos cada vez que
tratamos de llevar un proyecto adelante.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sra. Mas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, presidenta, bon dia, diputats i diputades. Bé,
nosaltres estam un poc en la línia del Sr. Borràs del PSOE,
estam d’acord amb l’esperit de la proposició no de lle i.
Entenem que és bo que comencem a parlar, per exemple, de
parcs solars públics, entenem que això, el que deia el diputat
de Podemos, és a dir, ens du a una democratització també de
l’energia. Entenem que falta una referència a l’Estratègia
Menorca 2030, és una feina feta per part d’institucions,
col·lectius, associacions menorquines de fa anys cap a una
millor eficiència energètica, descarbonització de l’illa de
Menorca, és a dir, crec que és una feina que hauria de quedar,
ja que parlam d’energia, plasmada en aquesta PNL. 

I, en definitiva, nosaltres estam d’acord amb l’esperit de la
proposta que ha presentat el Partit Popular, ens agradaria
poder votar-hi a favor. No acabam de veure, el mateix que el
diputat del PSOE, no acabam de veure el redactat final del que
es proposa, però, en principi, estam d’acord amb això, amb
l’esperit de la proposta, i creiem que si es pogués modificar
el redactat final seria molt més senzill per a tots arribar a un
acord.

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la diputada Sra. Ribas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No voy a hacer declaraciones. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula el diputat Sr. Font, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres, en principi, estam d’acord amb votar a favor
d’aquesta proposta, els ossos al lleu que el Sr. Damià Borràs
hi ha trobat e ls  podria fins i tot entendre, perquè, és clar,
“...amb les dimensions adequades per donar cobertura a la
necessitats energètiques de Menorca”, jo no crec que qui hagi
escrit això vulgui emprar les 1.300 hectàrees perquè allà hi
capin una rera l’altra totes les plaques solars. Sr. Borràs,
aqueixa vegada..., aqueixa vegada..., m’entengui que també
vostè ha fet una hipèrbole en tot cas tan grossa com qui l’ha
redactada, quan la va redactar, és a dir, aquí pixam fora del test. 

Jo crec que el més important de tot és saber que Menorca
té una potència instal·lada de 245 megavats i que la té amb
cinc motors i tres turbines, i que Madrid no fa el cable i que
hem fet un paperot per fer el primer de tot i ho tenim fet, i ja
veurem quan s’instal·larà. No estarà enguany, com vareu dir,
ja ho veureu, ja ho veureu.
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Dit això, crec que hi ha una cosa que és bàsica per a les
ciutadanes i els ciutadans de Menorca que és la garantia del
subministrament. Després, hi ha una altra història que és el
tema de si et sents pecador o no et sents pecador, i jo pas pena
d’emprar energies fòssils, ho dic per a la tranquil·litat dels de
Podemos; vostè, que acaba d’arribar a aquest parlament,
diputat de Podemos, ha de saber que aquesta terra gasta molt
menys carbó avui que fa deu anys, ho ha de saber, i que aquesta
terra gasta molt més gas natural avui que fa deu anys, que és la
solució que donam a Menorca, que és modificar els motors i
les turbines perquè hi arribi el gas, sigui per un tub o sigui per
un tanc, no ho sé. 

A mi el que em preocupa és que al final nosaltres aquest
tema de garantia de subministrament i poder ser... tots ho
tenim més o manco clar, tothom volem que tengui llum, però
d’on ve aquesta electricitat, on es fa i qui fa el pecat? Pas pena
que cada vegada més la societat mallorquina, menorquina,
eivissenca i formenterera estigui més contenta que li arribi un
cable més i que l’energia vengui de la península; i a la
península resulta que moltes vegades ve de França i si ve de
França és nuclear. I a mi m’agradaria veure que amb aquests
projectes, d’una vegada per totes, perquè jo un dia vaig
proposar: per què no feim eòlica? És clar, però per poder tirar
endavant l’eòlica amb molins de cinc megavats, que són
enormes, i als que els afecte l’impacte ho passen fatal, jo no
neg que no tengui un impacte, n’hauríem de menester
col·locar de 300 a 400 a Balears, per poder realment tenir el
subministrament garantit. 

Bé, o si hem decidit que, en lloc de cap amunt, ho farem
cap avall, que crec que és una altra equivocació clau d’aquesta
terra; és a dir, si l’urbanisme en aquesta terra hagués estat cap
amunt en lloc d’aquest pla, tendríem molts més metres sense
destruir, però l’impacte, l’impacte posa malalta una sèrie de
gent i es moren amb l’impacte, eh!, i ens hem equivocat
urbanísticament; si haguéssim crescut cap amunt tendríem
parcs grossos a baix, esbarjos per a la gent.

I crec que ens tornam a equivocar, però jo vaig votar a
favor del pla. Jo crec que era cap amunt, eren molins, perquè
poden ser d’aigua, poden ser dins la mar, poden ser el que
sigui, i ara resulta que anam cap avall, i quan anam cap avall
amb plaques..., ja comencen a sortir devers Alaró: “això tendrà
molt d’impacte devora ca nostra”, en aquest cas parl com a
mallorquí, la mallorquinada: ningú no vol que construïm a
vorera de mar, però si jo tenc la casa, punyeta!, vull poder
seguir estant davant la mar i poder fer..., anar a banyar-me els
peus; amb la qual cosa, la hipocresia en aquest tema rau en què
no la podem perdre per uns ossos al lleu de com està redactat
el final aquest, perquè no crec que vulguin dins del municipi
d’Es Castell ficar tota l’energia fotovoltaica. 

Posau-vos d’acord, nosaltres votam a favor de com està
redactat i votam a favor del que us poseu d’acord els
menorquins i menorquines, perquè crec que no podem fugir
avui d’aquí sense una passa en aquest sentit, perquè tots hi
estau d’acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Font. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Estam
contents que el PP s’hagi pujat finalment al tren de les
energies renovables, aquell PP que va aplicar un impost al sol.
Dic açò també perquè reconec que les declaracions de la Sra.
Sugrañes el passat mes d’abril en rebutjar obertament
l’Estratègia Menorca 2030 em van preocupar. Per tant,
m’alegra debatre aquesta PNL amb l’esperit d’arribar a acords. 

Hem de dir que, en principi, estam d’acord amb la
proposta, però pensam que cal millorar la redacció per evitar
confusions; és a dir, sembla dir que la planta fotovoltaica ha de
poder subministrar energia a tota Menorca, tot i que entenc
que el proposant de la iniciativa es refereix al terme d’Es
Castell.

Des del nostre grup tenim clar que aquesta iniciativa ha de
sortir endavant i per açò li deman al Sr. Camps poder acabar de
parlar-lo amb aquesta voluntat.

A més, voldria posar en valor la necessitat també de la
inversió privada, a banda de la pública, perquè d’aquesta
manera es podria obrir a la ciutadania de manera que es pogués
socialitzar l’energia i aconseguir una autèntica sobirania
energètica; perquè sí, necessitam aquesta sobirania per a no
dependre de ningú. 

I una altra qüestió, aquestes són inversions fàcilment
amortitzables que generaran un nou model de negoci en ajudar
a diversificar l’economia, és a dir, un altre factor a tenir en
compte.

Totes les iniciatives a l’àmbit energètic han de seguir les
pautes i fites marcades per l’Estratègia Menorca 2030, aquest
és el nostre full de ruta, és una estratègia molt treballada i amb
consens social; i és que no ens queda altre remei que accelerar
el procés de canvi.

M’agradaria que poguéssim arribar a un acord per poder
posar una mica el peu a l’accelerador del canvi, no és una
qüestió de partit, senyores i senyors, sinó de futur. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Font. Ara procedim a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si volen la suspensió de la sessió o
podem continuar. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, veient aquest esperit de voler acordar i consensuar la
proposta, deman aquests deu minuts. Després tendré la...?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vostè tendrà cinc minuts després per intervenir.

EL SR. CAMPS I PONS:

D’acord, gràcies. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats es van asseient, per favor. Per favor,
senyors diputats. Senyors diputats, un poc d’ordre per favor,
un poc d’ordre..., Sr. Font, Sr. Borràs, Sr. Mas, un poc d’ordre
per favor.

Bé, un cop represa la sessió, si així pertoca, intervendrà el
grup proposant de la proposta per fixar posicions. Per tant, el
Sr. Camps té ara cinc minuts per intervenir.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, fruit d’aquest recés
hem estat capaços de poder arribar a acords, que era la
voluntat des d’un principi. 

Jo sí que, abans de donar per finalitzat el meu torn de
paraula, s’han mesclat diferents reflexions o antecedents, una
cosa eren els antecedents que fixava la mateixa PNL, en els
qual coment aquests 50.000 metres de terrenys públics que hi
ha a l’EDAR de Maó-Es Castell, i que també hi havia aquest
voluntat del vesí de l’entorn, que també són uns terrenys que
a nivell dels tècnics que havien avaluat les zones pròximes
doncs eren compatibles en poder desenvolupar aquest tipus
d’energia, i, per tant, aquesta petició anava en aquest sentit,
que les administracions públiques fossin responsables i fessin
aquest exercici de compromís per poder apostar per aquesta
transició energètica amb un exemple clar dins uns terrenys
públics.

I després també s’ha comentat l’exemple que jo havia
posat, que havien experimentat quan havia estat batle d’Es
Castell la legislatura passada, que nosaltres ens avançàvem i
apostàvem per aquestes energies renovables.

Per tant, una vegada fet aquest recés, es farà un canvi de
redacció de l’únic punt que votaríem a continuació i que ara
comentaré perquè puguin prendre nota vostès: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que
prioritzi la instal·lació a Menorca d’una planta fotovoltaica,
amb les dimensions adequades per donar cobertura a les
necessitats energètiques de l’EDAR d’Es Castell-Maó i, per
tant, insta el Govern de les Illes Balears a establir una partida
pressupostària per a aquesta finalitat en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2020 i/o altres línies de finançament públiques.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Camps. Per tant, entenc que s’aprova la
proposició no de llei presentada pel Partit Popular per
unanimitat? Sí, perfecte.

(Remor de veus)

L’esmena quedaria retirada. Per tant, queda aprovada
aquesta proposició no de llei redactada amb els termes que ha
comentat el Sr. Camps.

Molt bé. Gràcies.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 5079/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5079/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
l’impuls a la indústria de les Illes Balears.

Per defensar-la té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Socialista Sra. Pilar Sansó, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Durant els
darrers quatre anys l’economia de les Illes Balears ha liderat
la sortida de la crisi i s’ha convertit en un model a seguir per
combatre la precarietat, ha liderat les pujades de salaris a tot
l’Estat i ha creat 85.000 nous llocs de feina, per tant, ha reduït
l’atur en un 33%. Aquest creixement també s’ha vist reflectit
en la creació de més del doble d’empreses que a l’Estat, un
3,8%, dada que ens situa en un 1,3% més que abans de la crisi.

Cal recordar que l’estructura productiva de les illes està
marcada per la preponderància del sector de serveis, el qual
representa més del 80% del Producte Interior Brut i un sector
industrial amb empreses molt potents que cal seguir
promocionant i ajudant perquè siguin més competitives.

El problema d’una economia tan depenent del sector
serveis i, per tant, de l’exterior i d’unes variables que no es
poden controlar internament, fa que quan passin fets externs
com la fallida de Thomas Cook, o l’alentiment econòmic de
països emissors de turisme, o si, arribat un moment donat, un
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Brexit dur, la nostra economia pot trontollar. Així, per tant, el
benestar econòmic passa per establir una estratègia de
diversificació de la nostra economia, estratègia posada en
marxa durant la legislatura passada 2015-2019, per fer front
als reptes que ens planteja l’economia global.

Per aconseguir augmentar el pes del sector secundari en el
PIB juguen un paper fonamental tant el sector industrial
tradicional com els emergents. I per fer-ho possible cal
abordar una millora del model productiu, que permeti
augmentar la competitivitat de les nostres illes i la
productivitat de les nostres empreses. Una millora que passa
per potenciar la modernització i la internacionalització dels
nostres sectors productius i a la vegada fomentar la innovació
tecnològica, el coneixement i el cooperativisme.

En el mateix sentit, es va aprovar la Llei 4/2017, de 12 de
juliol, d’indústria de les Illes Balears, que té com a objectiu
una política dirigida a la promoció i a la modernització
industrial, a fi de contribuir al desenvolupament d’un model
econòmic de creixement sostenible, que ens permeti avançar
en competitivitat, productivitat i creixement del teixit
secundari i de l’equilibri social. L’instrument que fa possible
desenvolupar aquesta llei és el Pla director industrial 2018-
2025, posat en funcionament l’any passat i amb una inversió
de 105 milions d’euros i  que se sustenta en tres eixos
fonamentals: la innovació, la internacionalització de les
empreses i la formació en capital humà. 

Així i tot, la política industrial del Govern de les Illes
Balears no es pot fer fora el diàleg constant entre el sector
privat i els treballadors, a través de la creació del Consell de
Política Industrial, que, junt amb la Mesa de diàleg social, es
treballa conjuntament entre sindicats, patronals i
administració, per tal de consensuar polítiques encaminades
a millorar els interessos de la ciutadania d’aquesta terra.

Per això ara més que mai té sentit aquesta proposició no
de llei, com a compromís dels partits sotasignats per seguir el
camí iniciat en l’anterior legislatura, amb l’aposta cap a la
diversificació econòmica de la nostra comunitat i per posar en
marxa alguns dels acords de Bellver en matèria econòmica.

Per això els partits Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i
PSIB-PSOE presentam la següent proposició no de llei: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant en l’impuls de les polítiques
industrials , a través de la Mesa del diàleg social per tal de
consensuar aquestes amb els sindicats i les patronals.

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar projectes industrials estratègics
per desenvolupar sectors clau per a aquesta terra, com el de
les energies renovables, els tradicionals o el nàutic i
l’aeronàutic.”

El punt tercer, diu: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a executar un programa
d’atracció d’empreses a la nostra comunitat que aporti valor
afegit i siguin mediambientalment sostenibles.”

I per acabar: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a fomentar la cooperació i
col·laboració empresarial, perquè les empreses aconsegueixin
un major aprofitament dels recursos destinats a la innovació.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. També per defensar-la té  la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Unidas Podemos Sr.
Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, vicepresidenta. Poner todos los huevos en la
misma cesta, como bien sabemos, no es una buena idea y,
precisamente por eso, lo que ocurre en Baleares, que están
todos los huevos puestos en el turismo y, como bien sabemos,
el turismo en las islas es el motor económico, el principal
motor económico indiscutible durante décadas y lo seguirá
siendo, aunque como es evidente cabe repensar nuestro
modelo económico, ya que seguir apostándolo todo al
turismo, sabiendo que poco a poco sufrirá una merma
importante, sería un poquito irresponsable por nuestra parte.

Es muy necesario realizar una apuesta firme por una
economía más diversificada, que no dependa tanto de las
turbulencias del turismo, y precisamente esta PNL quiere
plasmar la intencionalidad de apostar por una de las ramas de
esa diversificación, que es la industria. Aumentar nuestro
tejido industrial supone aumentar puestos de trabajo estables
y de condiciones dignas; supone reactivar al sector industrial
avanzando hacia una economía productiva e innovadora, pero
también social, solidaria y ecológica; una economía más
humana pensada también para mejorar la calidad de la gente.

Para mejorar la vida de la gente hay que abordar el cambio
de modelo productivo que satisfaga dos objetivos diferentes
pero vinculados entre sí: incrementar la productividad y, al
mismo tiempo, desplazar el beneficio económico para situar
las necesidades humanas en el centro del modelo, lo que
quiere decir poner la economía al servicio de la gente y no la
gente al servicio de la economía.

Por un lado, tenemos que comprender que la mejora de la
productividad requiere inversiones en nuevas tecnologías,
conocimiento y digitalización de la industria, pero a su vez
estas inversiones sólo son posibles en un clima de
cooperación empresarial y de bienestar laboral que incentive
la formación de los trabajadores y aproveche las sinergias
empresariales en el medio plazo. Es aquí donde los dos
objetivos que he comentado mejoran la productividad, y situar
el bienestar de la gente en el centro del modelo se convierte
en uno solo: avanzar hacia una economía productiva e
innovadora pero también social, solidaria y ecológica.

La revolución ecológica representa una oportunidad única
para perseguir este objetivo. Para conseguirlo es necesaria una
estrategia nada sencilla pero efectiva: requiere adoptar
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medidas en favor de la transformación productiva de la
industria aprovechando la profunda metamorfosis en la que se
encuentra el sector industrial como consecuencia de la
irrupción de nuevas tecnologías, como podría ser la
digitalización de los procesos productivos, el desarrollo de la
inteligencia artificial y la robotización, las nuevas
posibilidades asociadas a la inversión en 3D o la explotación
de los centros Big Data, entre muchos otros.

Para lograrlo, como se plantea en esta PNL, es necesario
potenciar el consenso entre sindicatos, patronal y Govern,
para encontrar una estrategia conjunta que pueda potenciar el
tejido industrial de Baleares. La Mesa de diálogo es un
espacio idóneo, y por eso creemos que debe ser el órgano que
siga impulsando el consenso en ese ámbito. Igual que es
necesario seguir impulsando y desarrollando sectores clave
para las Islas, como las energías renovables, la industria
tradicional, o potenciar la industria náutica o aeronáutica. Es
importante esforzarse en conseguir las condiciones necesarias
para atraer y consolidar empresas en nuestras islas que aporten
un incremento de la competitividad y la producción, con una
apuesta decidida por la calidad, la modernización y el valor
añadido siendo además medioambientalmente sostenibles. Se
trata de conseguir que en Baleares se desarrollen empresas
que inviertan en nuevas tecnologías, porque estas requieren de
personal formado, obtienen mayores beneficios, generan
empleo de mayor calidad, y además generan mayor
crecimiento porque invierten más y son más productivas.

En Baleares tenemos la oportunidad de apostar por una
economía más social que no deje a nadie atrás, garantice
nuestros derechos y sobre todo garantice a la gente un futuro
estable en estas islas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. També per defensar-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sr.
Joan Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades i diputats. Bé, vist allò vist,
les Illes Balears tenim la necessitat de diversificar
l’economia, entenem que una part important d’aquesta
diversificació passa sense cap dubte per la potenciació de la
indústria, ja sigui la més tradicional, ja sigui la més
innovadora.

Al cap i a la fi  les empreses de les Illes Balears són
majoritàriament petites, anant bé mitjanes, i és per això que
entenem que és molt important, és imprescindible afavorir la
cooperació entre empreses i afavorir també la cooperació dins
les empreses. És important el benestar laboral, i incentivar la
formació dels treballadors, implicant-los així amb l’empresa.
El nostre teixit industrial, sigui el que sigui, necessita
reforçar-se, és imprescindible, i a més, vist allò vist, veim la
necessitat imperiosa de reforçar el teixit empresarial, i és
necessari que cooperem entre tots per aconseguir-ho:
empreses, treballadors i administració. L’administració

sobretot ha d’exercir de facilitador, de facilitador a través de
la mesa, de facilitador per ajudar les empreses a ser més
eficients, a entrar a les noves tecnologies, a entrar... a anar cap
al futur, cap al futur a través de la sostenibilitat i a través de la
innovació. 

Per això nosaltres, conjuntament amb el PSOE i Podemos,
presentam aquesta proposició no de llei, que entenem que ha
de dir clarament des del Parlament, ha de dir  clarament al
Govern que es posi en marxa, que recuperi la Mesa de Diàleg
Social i que encari aquesta legislatura amb més força que mai
per ajudar el teixit empresarial, sobretot, o també, el teixit
industrial com un escaló  dels més importants de la cadena
econòmica que tenim a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
diputat Sr. Sebastià Sagreras, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats, diputades.
Evidentment, nosaltres no compartim, perquè creiem que no
són vera de cap manera l’exposició de motius i l’exposició
dels diputats que ens han precedit, que realment veniu a dir que
gràcies a les polítiques del Govern ara l’economia de la nostra
societat va un poc més bé, quan de tothom és sabut que
precisament els darrers anys realment hem viscut de la inèrcia
de les polítiques i de les decisions de vegades dures que es
varen prendre a l’anterior legislatura fins al 2015. En canvi ara,
que començam a tenir les conseqüències de les decisions
polítiques sobre economia preses en el darrer mandat, idò
l’economia ja s’està refredant, tenim una desacceleració que
l’economia ha passat d’un 4% a un 2%, i això és el més greu
de tot, perquè afecta les persones. Per exemple, l’atur a
Balears ha estat on ha pujat més d’Espanya en el segon
trimestre de l’any 2019. 

Així i tot, com ja he anunciat als companys abans, nosaltres
no votarem a favor dels punts d’acord proposats, encara que
trobam que només són un brindis al sol i ho manifest de bones
intencions.

Una miqueta coincidint amb el que ha explicat el Sr. Mas,
per exemple en el primer punt dels acords creiem que el
millor hagués estat, en lloc de proposar seguir treballant,
hagués estat instar el Govern a començar a treballar.
L’anterior diputat ho ha explicat, ha dit que era millor dir que
es comenci a posar en marxa o que es recuperi, senyal que fins
aquests moments no s’estava duent a terme.

Després, en el segon punt d’acord esperam que el Govern
ho faci de veres. Només se’ns prendrà seriosament si quan
parlam d’energies renovables després les iniciatives no es
troben amb problemes administratius; si quan parlam
d’indústries tradicionals, per exemple, afavorim d’una vegada
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per totes les teuleres amb normes que permetin fabricar,
vendre i també complementar els seus productes amb altres
materials de construcció a les mateixes instal·lacions; o si
quan es parla d’indústria nàutica en el segon punt legislam per
exemple a favor de les marines seques o també evitam
criminalitzar els aficionats a la nàutica amb problemes
mediambientals.

Així i tot, i amb aquests matisos, anunciam que hi votarem
a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el diputat Sr. Jesús Méndez, també
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Pons. Lógicamente compartimos los motivos
y nos parecen muy acertados, creo que (...) ha dicho que los
votaremos todos a favor, creo que esto es imposible hacer
otra cosa, está bien. Sólo quiero mostrar mi prevención, casi
si quieren incluso personal, (...) política, cuando escucho el
siguiente relacionado listado de verbos y acciones: seguir
treballant, promocionar, executar programa, (...), fomentar,
col·laborar, incentivar, millorar, apostar, cooperar... Me
queda como una cierta vaguedad, están bien pero me parecen
muy poco concretos, parecen un catálogo de buenas
intenciones. Recordemos que es el material con el que está
empedrado el infierno.

Gracias, Sra. Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la diputada Sra. Idoia Ribas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, presidenta. Bueno creo que se ha dicho ya por
parte de los representantes del Partido Popular y de
Ciudadanos pues más o menos lo mismo que venía a decir yo,
¿no?

Decir que en la exposición de motivos que el proyecto
económico del ejecutivo ha permitido prosperar
económicamente, es directamente falso, estamos en
desaceleración y los datos de ocupación no son buenos. Pues
lo mismo, consideramos que esta PNL es un brindis al sol sin
medidas concretas, es una declaración de intenciones que no
conduce a nada. No obstante, bueno, nosotros estamos a favor
de todo eso, ahora bien, permítanme que ponga en duda que,
después de cuatro años de gobierno no se haya conseguido
nada, pues claro, ustedes con esta declaración, con estas

declaraciones de intenciones, de buenas intenciones, vayan a
conseguir hacer algo.

Aún así, votaremos a favor, por supuesto no se puede votar
en contra de lo que ustedes proponen aquí, simplemente la
credibilidad pues para nosotros es cero, pero en fin, le
anuncio que votaremos a favor.

Y por supuesto, nos reservamos y nos desmarcamos
absolutamente de la exposición de motivos de esta PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el diputat Sr. Jaume Font,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí. Jo voldria començar i dir, Sra. Presidenta, senyors i
senyores diputats, que no és veritat, com deia el Partit
Popular, que no s’hagi fet res, eh! També el que m’agradaria
deixar clar al  Govern és que el que ha fet el Govern no ha
estat el motiu tampoc del creixement industrial, vostès ahir
varen veure un constipat de l’IBEX per mor d’una situació que
es pot alentir el creixement econòmic, i va baixar dels 9.000
punts i avui sembla que estava devers 9.100 i busques, ha
baixat. 

És a dir, nosaltres des d’aquí no movem cap ou de dins el
paner i jo crec que és la nostra equivocació de tots els que
hem governat aquests darrers 33 anys, que seguim tenint en
innovació una inversió d’un 0,35% del PIB, som els darrers de
tot l’Estat espanyol. Si vol canviar els ous ha de tenir un
galliner més gros i unes canastres on realment tenguin motius
per fer distintes coses amb aquests ous.

Tanta sort que el bon Jesús ens va posar aquí on som! I
parlant del bon Jesús és quan em dóna la possibilitat de parlar
del punt 2, en el punt 1, i el punt 1 em serveix per al punt 2. El
punt 1 és diàleg social essencial, vatuadell!, és clar. Jo quan
era petit i anàvem a escola ens ensenyaven religió i ens deien:
no matarás y no pegarás y no insultarás y no molestarás,
però és evident que es pega, s’insulta, es mata, es molesta, eh?;
és clar, això si ho passam a la indústria nosaltres aquí fem una
sèrie d’aclariments que són com aquestes de no pegarás, no
matarás; per nassos jo hi estic d’acord, jo hi estic d’acord,
però la veritat és que segueixen tancant les indústries
tradicionals perquè les ajudes no arriben. 

La veritat és que la indústria aeronàutica no arrela aquí, no
arrela aquí; per què? Perquè és molt més costós venir aquí.

La nàutica el que passarà, que és vera que ha arrelat, el que
passarà és que només els rics podran tenir barca i arreglarem
les barques dels rics i no podrem anar a pescar dues vaques,
eh!, així de clar, perquè no podràs tenir ni amarraments ni res.

Per tant, els ous dins distints paners s’ha de tenir clar quins
paners.
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Per mor d’això, quan es parla al punt 4, al punt 4 que es
parla que el Govern..., instam el Govern a fomentar la
cooperació i col·laboració empresarial perquè les empreses
aconsegueixin un millor aprofitament dels recursos destinats
a la innovació, que sense cap dubte és el camí, a nosaltres, i ja
ho he dit altres vegades, ens agradaria que diguéssim per poder
aprofitar aquests recursos de quina manera ho podrem fer; no
hi ha cap de beneit d’empresària ni d’empresari si li diem bé.
El problema és que nosaltres no passam d’aquella qüestió
religiosa no matarás, no pegarás. Ah!, està bé, està clar, hem
d’invertir  a distints llocs, hem de tenir els ous a distints
paners, hem de mirar això.

Després ja la tercera, que hi votarem a favor, però la
tercera, la tercera em posa nerviós, la tercera em posa nerviós,
perquè diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a executar un programa d’atracció
d’empreses a la nostra comunitat perquè aportin valor afegit
i siguin mediambientalment sostenibles”. Per començar,
tenim 6.000 projectes a medi ambient, i  no té la culpa el
conseller, perquè només hi ha una persona que fa feina dins
els recursos hídrics, 6.000 projectes, 6.100 projectes per a
inversió en aquesta terra i estam preocupats que en venguin de
fora; quan sàpiguen com funcionam s’aniran corrent! Per tant,
em posa nerviós.

I l’altra cosa que em posa nerviós, que hi estic totalment en
contra, és el valor afegit. A Balears hem encunyat el valor
afegit a un fet d’haver de botar la insularitat, la mar; és a dir,
nosaltres hem de fer sabates com els d’Alacant, que les venen
una altra vegada després d’haver-se aturat, però ho hem de fer
amb un valor afegit més perquè hi hem de fotre el 17% del que
costa creuar la mar des de Menorca, des d’Eivissa, un 20 des
de Formentera o un 15 des de Mallorca. Per tant, alerta,
perquè és com..., és la catequesi, jo no puc dir que no a res del
que hi ha aquí, però no es preocupi, ho dic per al company de
Podemos, jo que he fet vídeos i campanya electoral amb els
ous, amb el paner i posant els ous i tot això, no es mou un
punyetero...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, vagi acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ja està. No em moc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, idò, Sr. Font. No m’ha quedat clar si
demanava votació separada dels punts o...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, d’acord. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
diputada Sra. Patricia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

De Font a Font. Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport
a aquesta iniciativa perquè entenem que és una necessitat
diversificar la nostra economia per tal d’enfortir-la. Vull
recordar que el nostre grup va fer algunes aportacions
importants durant la tramitació de la Llei d’indústria, com és
la creació del Consell d’Indústria, com agent que participa en
la definició de la política industrial vinculat a la societat civil,
que es tingués en compte els costos d’insularitat i la formació
i la innovació aplicada a la indústria, que bàsicament es
resumeix que es tenguin en compte les necessitats de la
indústria a l’hora de planificar la formació professional i que
els plans de recerca i d’innovació tenguin en compte les
necessitats de la indústria, però no només dels sectors
tecnològics o emergents sinó també dels sectors tradicionals.

Un dels problemes, i vull tornar a fer incís, igual que ja ho
ha fet el Sr. Font anteriorment, de la nostra indústria és
precisament el cost de la insularitat; un exemple, notícia
apareguda justament avui en el diari: l’evolució del sector de
les sabates de Menorca des de l’any 2016 ha implicat una
disminució en la producció de sabates passant de 772.378
parells l’any 2016 a 687.055 parells el passat 2018 i al mateix
període han pujat les despeses en transport un 3,19%; és a dir,
de 2.029.710 euros a 2.289.041 euros. Açò fa que les Illes no
siguin un territori atractiu per a les empreses.

Per tant, posem fil a l’agulla per tal d’aconseguir treure tot
el potencial que té el nostre petit país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula per
contradiccions els  grups proposants, començam pel Partit
Socialista, Sra. Pilar Sansó, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair el
suport de tots els grups parlamentari a aquesta proposició no
de llei. I pel que fa a la part de la dreta, als partits de la dreta,
els he de dir  que, per favor, deixi’ns de dramatismes, que
haurien d’estar contents que l’economia a la nostres illes vagi
bé i hagi anat bé durant quatre anys i encara vagi bé. És que
haurien d’estar contents, és vera...

(Remor de veus)

... no, i el Sr. Font en això té part de raó i és vera, l’economia
va bé perquè hi ha cicles econòmics, hi ha cicles econòmics
positius i n’hi ha de negatius. És vera que des del 2015 hi ha
una tendència i  un cicle econòmic positiu i de creixement
econòmic que ens ha estat favorable, però els governs hi fan
molt, en la gestió d’aquests cicles econòmics. 

I el Govern d’aquestes illes el que ha fet ha estat... el
Govern de la presidenta Armengol, i que han donat suport i
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hem fet feina conjuntament tots els partits proposants de la
proposta, de la PNL, hem fet unes polítiques de redistribució
de la renda. Aquesta redistribució de la renda fa que tothom
estigui molt millor, no només uns quants. Per tant, això és
molt important, és molt important que els cicles econòmics
vagin bé, però també són molt importants els governs que hi
ha per aplicar aquestes polítiques.

Per tant, senyors de dretes, deixin de dramatitzar de la
situació econòmica i estiguin contents que a tothom o a la
majoria de les persones els va bé. Que n’hi ha que encara ho
passen molt malament? Efectivament, per tant, hem de seguir
treballant perquè la major part de la ciutadania estigui millor.
Per tant, a part de fer aquest minidiscurset, no entraré en
temes econòmics cent per cent perquè aquí podríem estar
dues hores parlant, però per favor, un poc de per favor!,
dramatismes els mínims, ja!

I és vera, és una declaració d’intencions? Bé, per suposat,
és una declaració d’intencions que és una base per començar
a treballar o a seguir treballant des del Govern i donar aquest
impuls signat en els acords de Bellver i que es puguin
executar, es comencin a executar ja. Per tant, el Parlament de
les Illes Balears té la feina de dir al Govern de les Illes
Balears, que amb aquesta proposició no de llei ho diem, que
comencin a aplicar o segueixin -perdonau- aplicant els acords
de Bellver en les línies econòmiques que van en aquest sentit.

Referent al Sr. Font, podria dir que estaria... quasi que...
bàsicament quasi d’acord amb tot el seu plantejament religiós,
però li he de dir que durant aquests quatre anys sí que hi ha
hagut prou ajudes per al sector productiu industrial i sobretot
per a les petites i mitjanes empreses a les quals s’havia deixat
de donar suport en aquesta terra quan vàrem entrar nosaltres.

És vera que hi ha molt per fer, moltíssim, i s’ha d’invertir
molt més i se’ls ha de donar molt de suport en innovació,
moltíssim, i se’ls ha de donar més suport perquè puguin
formar els seus treballadors i perquè siguin més competitives;
és vera que mai n’hi ha prou, però bé, l’important és començar
a donar passes, que vàrem començar a l’anterior legislatura i
seguir en aquest camí. Això és l’important, Sr. Font.

I referent a la portaveu del Grup Mixt, també li he de dir
que estam totalment d’acord amb aquest sobrecost, que també
el Sr. Font ho ha dit, aquest sobrecost de la insularitat que és
vera que tots els partits, tots, dreta i esquerra, hem de fer feina
per aconseguir ser més competitius en aquesta línia i reduir
costs d’insularitat a les empreses i a tots els ciutadans.

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias. Seré breve, comprendo que aquí en esta comisión
realmente todos intentamos llegar a un consenso porque lo
económico nos preocupa a todos, tenga el matiz que tenga o
el sentido ideológico que tenga siempre queremos intentar
que la sociedad esté bien y por eso vamos a intentar siempre
llegar a consensos.

Ahora bien, hay una labor normal de posición, la labor
normal de los grupos que apoyan al Gobierno donde
evidentemente las palabras son de seguir trabajando, continuar
trabajando..., lo digo por la crítica del Partido Popular, claro,
es normal cuando un grupo parlamentario da apoyo a un
gobierno que emplee ese lenguaje, a pesar del fondo que sea,
igual que es normal también que los grupos de la oposición
pues sean un poquito más críticos.

Lo que sí quería comentar es que las PNL todos sabemos
que son declaraciones de intenciones, de hecho... en mi
intervención directamente he dicho que es una declaración de
intención de apoyar a la industria para intentar potenciarla, y
que no se dependa tanto solo del monocultivo turístico. Eso
no quiere decir que vayamos (...), o no, de un lado, sino
declarar la intención de que la industria tenga más peso dentro
de Baleares.

Y hay un tema que ha comentado Font i  que es
completamente razonable, que es el tema del hecho insular; si
os dais cuenta en la intervención que he hecho sí que he hecho
mucho hincapié en invertir en empresas tecnológicas que
realmente consigan saltar esa dificultad que tenemos en las
islas que es el hecho insular y que apuesten por un modelo
tecnológico que no le dificulte tanto.

¿Qué pasa? Que tenemos industria tradicional que es
evidente, como se ha comentado aquí que hay un mar y que
eso supone unos sobrecostes. Ahora bien, si potenciamos las
industrias tecnológicas conseguiremos un tejido industrial que
pueda abarcar... claro, sí lo sé, exactamente, que pueda más o
menos hacer crecer la industria hacia un tejido bastante más
fortalecido.

El tema de la innovación, lo ha comentado también Jaume
Font, la innovación es tan importante para nuestro grupo que
incluso en mi caso, que sí que estuve negociando, la
negociación sí que incluyó el que aparte de industria,
comercio, transición energética y cambio climático, luchamos
para conseguir la Dirección General de Innovación. De hecho,
si lo veis la conselleria que lleva el Sr. Yllanes lleva
Innovación, ¿por qué? Porque evidentemente creemos que es
donde hay que invertir y es cierto que Baleares está en la cola
de inversión que hace el Estado en cuanto a innovación y eso
habría que revertirlo, con lo cual ahí sí que nos vamos a
encontrar y vamos a intentar que se apoye a la innovación para
crear esas empresas tecnológicas que afronten los retos que
quedan.

Simplemente quería comentar eso, el rol normal en las
comisiones y decir que creo que vamos a tener puntos muy en
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común si creemos que lo importante es el bienestar de la
gente y la economía es algo que incide por completo en la vida
de la gente. 

Y ya está.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. Finalment pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el diputat Sr.
Joan Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

No, no faré ús de la paraula, tanmateix ja s’ha dit tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. En conseqüència, entenc que
quedaria aprovada per assentiment la Proposició no de llei
RGE núm. 5079/19, relativa a l’impuls de la indústria de les
Illes Balears.

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