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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, donam... Disculpi, Sr. Vicepresident, donarem
cinc minuts de cortesia, que falten dos grups parlamentaris.

Ara, si us sembla bé, ja que hi som tots... bé, ja hi ha tots
els grups parlamentaris, per tant podem començar, iniciar la
sessió. Abans de començar la sessió en sí volia fer uns
comentaris respecte d’aquesta comissió.

En primer lloc, encara que a l’anterior sessió de la
Comissió d’Economia vaig deixar..., bé, vaig permetre als
diputats i a les diputades de Mallorca assistents al Ple parlar
des del seu escó, per deferència als diputats i a les diputades
de la resta d’illes, que ens fan el seguiment a través de
videoconferència i no ens veuen si sou a l’escó, us demanaria
que avui sí que tots, a partir d’avui i a les següents comissions,
sí que intervinguéssiu des de la tribuna. I aprofit també per
saludar els diputats i les diputades de la resta d’illes, bona
tarda a tots.

Després...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, bona tarda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bona tarda.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenas tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Després també volia fer un comentari referent al temps
que tenim, que ara ho diré una vegada llegeixi l’ordre del dia,
però tenim un contracte de tres hores de videoconferència, és
a dir, el Parlament té un funcionament que tenim tres hores
per poder parlar amb els companys i companyes de la resta
d’illes, per tant sí que els demanaria concreció  en les
intervencions, tant del vicepresident com dels diputats i
diputades, ja sé que de vegades és difícil però els demanaria un
esforç.

I un altre incís és per dir-los que, com sabeu, el
cronòmetre de la tribuna no funciona, només funciona en
casos de ple, per tant, nosaltres, tant la secretària com jo,
farem el seguiment a través dels nostres rellotges; si qualcú
vol dur el rellotge i fer el seguiment des d’aquí no hi ha
problema.

Compareixença RGE núm. 6251/20, del vicepresident
i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d’urgència,
per informar sobre la situació del comerç, la indústria i
la innovació de Balears provocada per la propagació de
la COVID-19.

Per tant, una vegada fets aquests incisos, passam a l’únic
punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la compareixença del
vicepresident i  conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6251/20, per tal d’informar sobre la
situació del comerç, la indústria i  la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, una exposició oral per part del conseller amb un temps
màxim de 30 minuts. A continuació es demanarà als  grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal de formular preguntes o
observacions. Seguidament intervendran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica,
començant pel de major nombre de membres i finalitzant pel
Grup Mixt; el grup a què pertany la presidència del Govern
intervendrà en darrer lloc.

Sí, senyor..., ah, perdó, pensava que em demanava la
paraula.

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

Sí..., intervendrà..., no, intervendrà vostè primer perquè ha
estat el proposant, encara que veig que aquí em surt...,
intervendrà primer el partit proposant de la proposta, en aquest
cas El Pi.

Els grups parlamentaris podran formular les preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts. Aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. També
demanaria concreció als diputats, encara que facin ús d’una o
dues intervencions. Per tal de dur a terme el diàleg interactiu
en cada una d’aquestes intervencions, el diputat o la diputada
podrà sol·licitar la resposta del membre del Govern en la
mesura en què li vagi plantejant les preguntes.

Per part de la Vicepresidència i Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius assisteix el Sr. Juan Pedro
Yllanes i Suárez, acompanyat del Sr. José Malagrava i Rigo,
cap de gabinet; el Sr. Antonio Morro i Gomila, director
general de Política Industrial; el Sr. Miguel José Piñol i Alda,
director general de Comerç; el Sr. Facund Fora Alcalde,
assessor econòmic; i la Sra. Yolanda Tarramera i Aranda,
assessora de premsa.
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I ara té la paraula el Sr. Vicepresident i Conseller de
Transició Energètica i  Sectors Productius per tal de fer
l’exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a totes i a tots.
Començaré amb la compareixença que va sol·licitar el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

L’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat
l’aturada de la producció a molts sectors de l’economia. Com
és evident, però, algunes branques productives resulten més
perjudicades que d’altres en l’actual situació. Sectors com
l’hostaleria, el transport o el comerç resultaran especialment
perjudicats, mentre que la caiguda es preveu inferior en
sectors com els de les finances, l’agricultura o la indústria. De
moment, a nivell agregat, els càlculs de la majoria
d’institucions pronostiquen una caiguda del PIB per efecte
directe de l’aturada productiva d’entorn al 7% a Balears, que
podria arribar a un 30% si prenem en consideració els efectes
indirectes del confinament en el consum o en la inversió.

En qualsevol cas, però, totes aquestes xifres variaran en
funció de la duració  del confinament, les limitacions al
turisme i la reacció de les famílies i les empreses a aquesta
nova situació. Però sobretot la duresa de la caiguda de
l’activitat quedarà marcada per les polítiques de reactivació
que emprenguem. Per aquest motiu passaré a continuació a
detallar les actuacions que està duent a terme aquesta
conselleria i aquelles en què treballarà en els propers mesos.

Des del primer moment de crisi ens hem reunit amb els
diferents agents econòmics per escoltar les seves necessitats,
analitzar les diferents problemàtiques i valorar les alternatives
polítiques existents. Hem activat tots els mecanismes
disponibles per dissenyar mesures consensuades amb els
principals agents dels sectors industrials per fer front a la greu
crisi sanitària, social i econòmica. Ens hem reunit
setmanalment amb el sector de la distribució i hem mantingut
reunions periòdiques amb el sector industrial, el sector nàutic
i el sector de l’energia. A més hem participat a les diferents
meses sectorials que el Govern de l’Estat ha preparat per
abordar temàtiques com la transició energètica o l’obertura
dels comerços després de l’emergència sanitària. No de bades
abans que s’anunciés des del Govern central nosaltres ja
havíem pactat que no hi hauria talls en el subministrament
elèctric, i ja estàvem organitzant la distribució d’aliments i
material sanitari al territori de les Illes Balears.

Tots aquests contactes ens han permès dur a terme
diverses actuacions d’utilitat perquè la població i les empreses
poguessin mantenir, en la mesura del possible, les seves
activitats. Pas a continuació a relatar aquestes actuacions.

En primer lloc hem posat en marxa la plataforma
col·laborativa de l’Institut d’Innovació, a través de la qual prop
de 150 empreses de les Illes s’han posat en contacte per

col·laborar i elaborar productes sanitaris. S’han creat aliances
realment interessants, com la de sinèrgies que certifiquen que
les superfícies estiguin lliures de virus. Però sobretot s’ha
donat una empenta a totes aquestes empreses per tal de poder
adaptar-se a la nova situació i, el que és més important, a
subsistir.

Un sector molt perjudicat durant el confinament va ser el
sector dels forns i les pastisseries. Ens van fer arribar que
efectivament no podien viure de només vendre pa; per això, i
aprofitant les festes de Pasqua, a través de la marca de qualitat
“pa d’aquí”, vàrem fer una campanya per animar la ciutadania
a consumir productes típics com les panades fetes a aquests
forns. Però també vàrem voler donar una passa més, i des de
l’IDI es va pagar el servei de transport a domicili, un servei
que encara està actiu per petició del mateix sector, ja que els
és una gran ajuda i una eina de gran utilitat.

Seguim fomentant el producte local, en aquest cas
l’industrial, i així vàrem iniciar una campanya, juntament amb
el clúster químic, per tal de donar a conèixer a la població la
possibilitat d’adquirir material sanitari, productes d’higiene i
de desinfecció fets a les Illes. Seguim amb aquesta idea, i
juntament amb la Conselleria de Salut s’ha posat en marxa una
consulta per identificar empreses locals que puguin produir
material de protecció individual per al Servei de Salut, i s’ha
habilitat un tràmit per a la gestió d’homologacions.
Evidentment tot això serveix per seguir promocionant les
empreses de les Illes.

En aquest temps també hem convocat dos consells de la
indústria, un ordinari i l’altre extraordinari, els dies 12 i 31 de
març. Han servit per estimular el consens i la unitat d’acció en
matèria de política industrial i per coordinar els interessos
públics i privats que hi conflueixen.

Per altra banda, a instàncies de la Direcció General
d’Innovació, la Fundació BIT va posar en marxa el mapa de
comerç electrònic de les Illes Balears. Aquest mapa va ser tot
un èxit en pocs dies, arribant a superar les més de 500
empreses inscrites, comerços de diferents sectors que
ofereixen els  seus serveis a través de pàgina web o xarxes
socials, el que facilita que la ciutadania pugui tenir accés a la
compra dels seus productes. L’èxit va ser tal que també
empreses del sector primari s’hi van sumar, i  han tingut un
gran èxit a l’hora de donar sortida al producte dels productors
locals.

Apostam, a més, clarament per l’increment d’instal·lacions
d’autoconsum, que a més de suposar un estalvi en la factura de
la llum també és un sector que genera llocs de feina estables
i de qualitat, i hem detectat un increment clar d’interès per
part de la ciutadania de les Illes Balears; si l’any passat hi va
haver 1.000 sol·licituds enguany ja hem superat les 2.000. 

Tenim en marxa també un pla de suport al petit  comerç
perquè se sumi a la digitalització a fi d’augmentar les seves
vendes. El comerç en línia permetrà generar nous ingressos i
noves línies de negoci també de cara al futur, de cara a allò
que qualcú a qualificat de nova normalitat.
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Per altra banda es varen augmentar un 50% les ajudes per
a bons tecnològics de digitalització de les petites i mitjanes
empreses; concretament hem ampliat en 400.000 euros la
convocatòria de 2020, i ja suma un total d’1,2 milions d’euros. 

Finalment vull destacar la feina feta en el Pla de
reactivació i transformació econòmica i social de les Illes
Balears, que ja vos hem presentat aquest cap de setmana a tots
els partits amb representació  aquí al Parlament de les Illes
Balears, i  esperam arribar a un gran acord que permeti no
deixar ningú enrere.

A banda de solucionar les problemàtiques immediates
derivades del confinament i el fre a la producció, la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha
estat investigant i preparant diferents estratègies i plans per
poder sortir de la crisi de la COVID-19 ràpidament, però
també amb major fortalesa. Hem d’aconseguir convertir les
adversitats en noves oportunitats. En aquesta empresa, però,
no estam sols, sinó que com bé saben les principals
institucions econòmiques arreu del món han estat elaborant
informes i recomanacions per tal d’evitar el desastre i
reconduir l’economia cap al creixement. 

Si una conclusió destaca de forma generalitzada en totes
aquestes investigacions és que la recuperació econòmica
exigeix que les administracions prenguem un paper
protagonista i dinamitzador de l’economia si volem prosperar;
a més aquesta dinamització, segons s’indica, és important que
es concentri en sectors tecnològicament avançats i  amb
potencial innovador per tal de produir cicles de creixement
derivats del millor aprofitament de recursos i no tant de la
seva explotació extensiva, com ocorre en l’actualitat. Això és
especialment rellevant en el context balear, en què bona part
de l’activitat econòmica depèn directament o indirectament
del turisme, i per tant els consumidors de la majoria
d’empreses lamentablement han desaparegut. A més, amb un
territori fràgil i limitat, l’única sortida possible per a les Illes
en aquests moments és el replantejament de l’activitat
productiva per tal de potenciar la demanda interna i, al mateix
temps, multiplicar la productivitat dels recursos limitats.
Només d’aquesta manera la minvada demanda turística podrà
compensar-se amb demanda local, ampliada per guanys en
productivitat.

Per aconseguir aquest canvi cal posar al centre les
necessitats de la població i de les nostres empreses locals. És
necessari, a més, un impuls extraordinari a la innovació que
permeti incrementar el rendiment dels recursos productius.
En resum, si volem mantenir les ocupacions i els salaris i
augmentar la seva qualitat cal multiplicar i retenir el valor
afegit de les empreses balears apostant per la cooperació
entre elles i amb els seus treballadors.

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius és indispensable per avançar en aquesta direcció,
per això ens proposem millorar, com a mínim, quatre aspectes
de l’economia balear que entenem que són clau per al
creixement econòmic sostenible del futur.

En primer lloc, la transició energètica ha de permetre
reduir la factura elèctrica de famílies i empreses i poder
dedicar aquests recursos a qüestions que ara mateix són més
rellevants i més peremptòries.

En segon lloc, donarem continuïtat a les meses de
coordinació creades arran de la crisi de la COVID per tal
d’explorar les relacions i dependències entre les diferents
empreses del teixit industrial balear per poder planificar
interaccions i crear sinèrgies que millorin la productivitat de
tots els agents implicats en la producció.

En tercer lloc, i vinculat amb l’anterior, també haurem de
treballar per donar força a aquelles activitats que no creixen
explotant cada vegada més recursos sinó millorant el seu
aprofitament gràcies a la innovació.

I finalment, la transició energètica i un ús intensiu, que no
extensiu, dels recursos productius, facilitat de nou per la
innovació, servirà per reconstruir el santuari ambiental que
són les Illes Balears i que massa temps s’ha posat en perill.
Així, millorarem la salut de les persones i de l’economia en el
binomi indissociable que són.

Per poder vehicular totes aquestes propostes ja preparam
diferents paquets d’ajudes i propostes polítiques que
establiran els incentius necessaris perquè els  agents
econòmics emprenguin la reconstrucció que fa falta a les
nostres illes, més concretament, en les properes setmanes,
sortiran les ajudes de comerç i d’indústria les quals
subvencionaran les inversions en digitalització i
modernització que realitzi cada empresa beneficiària.
D’aquesta manera estimularem una sortida de la crisi basada
en el progrés tecnològic en enfortir, a la vegada, el nostre
teixit productiu.

Això no obstant, no podem oblidar que en aquests
moments moltes empreses, indústries i comerços tenen
dificultats per pagar despeses corrents a causa de la falta
d’ingressos derivada del confinament. Per aquest motiu una
part de les ajudes públiques podrà destinar-se a despeses
corrents, sempre que existeixi també la voluntat de
modernització. D’aquesta manera s’ajuda a mantenir l’activitat
empresarial al temps que es camina en la millora de la seva
productivitat.

També es troben pendents de tramitació les ajudes per a
instal·lacions d’energies renovables d’autoconsum les quals
són una part fonamental de la transició energètica i que en
aquests moments ens ajudaran a mantenir aquestes illes més
netes, que hem aconseguit en els mesos de confinament,
mentre les empreses i els particulars reprenen les seves
activitats habituals.

Per un altre costat, la Direcció General d’Innovació ja
prepara un pla de compra pública innovadora que permeti
l’adquisició  de solucions tecnològicament avançades a
problemàtiques del sector públic encara no resoltes. Així,
recollint les necessitats de les diferents conselleries, ens i
institucions millorarem l’eficiència de l’administració al
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temps que col·laborarem al desenvolupament de projectes
innovadors. Aquest desenvolupament, a més, podrà revertir en
la productivitat de les empreses industrials  i del sector
comercial.

En aquesta mateixa línia es prepara una convocatòria
d’ajudes per a emprenedors de base tecnològica que
enforteixen el sector innovador de les Illes Balears.

Al mateix temps, i en paral·lel a la tramitació de les ajudes
a la modernització industrial, la Direcció General de Política
Industrial també està en contacte amb diferents indústries i
emprenedors per tal de generar un potent teixit productiu de
material sanitari a les illes i assegurar-nos així una major
resiliència davant eventualitats adverses en el futur i una
reactivació econòmica que doni resposta a les necessitats del
present.

Per un altre costat, a través de la Direcció General de
Comerç, estam en contacte amb la Universitat de les Illes
Balears per avançar en la creació d’una escola del comerç que
prepari professionals del sector per fer-lo més competitiu i
adaptar-lo a les seves necessitats en un futur que ja tenim aquí,
digitalització, venda on line, showrush , mesures d’higiene,
etc.

Ja acab, senyores i senyors diputats, ara tenim l’oportunitat
d’impulsar sectors que ens permetin incrementar la nostra
autosuficiència, diversificar el nostre model productiu,
millorar-ne els seus resultats i fer-lo més resilient, però en
aquesta fita hem d’estar units, de la mateixa manera que
sempre hem reivindicat que només junts podem superar la
COVID-19 també és necessari que optem per fer front a les
conseqüències econòmiques i socials que aquesta pandèmia
ha causat a la nostra comunitat.

Per aquest motiu fem des d’aquesta tribuna una estesa de
mans a tots els partits de l’oposició perquè se sumin, amb les
seves aportacions i el seu talent, a reconstruir la nostra
economia i prioritzar per sobre de les nostres diferències
ideològiques el que ens ha d’unir a tots, la necessitat
d’impulsar noves polítiques industrials i comercials basades
en la innovació, que afavoreixin la recuperació i l’enfortiment
de la nostra comunitat; en definitiva, donar a la nostra
ciutadania una vida de qualitat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara, si qualque grup demana la
suspensió per formular preguntes i observacions, tenen un
temps de 45 minuts. Qualque grup ho demana? Podem
continuar.

Molt bé, per tant, per tal de formular les preguntes i
observacions procedim a la intervenció dels grups
parlamentaris, per un temps màxim de quinze minuts, i, en
primer lloc, intervé el Grup Parlamentari d’El Pi Proposta per
les Illes Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sr. Vicepresident, donam la benvinguda a la
compareixença al membre del govern amb l’equip que
l’acompanya, com és protocol·làriament necessari fer.

I el primer que li volem plantejar, Sr. Vicepresident, és si
no considerava imprescindible que la seva compareixença es
fes d’ofici, es fes a instància del Govern i no a instància d’un
grup parlamentaria, si no consideren que, essent, com diuen,
una prioritat la diversificació econòmica de les Illes Balears,
com així, quan el Govern decideix els consellers que han de
comparèixer del Govern davant aquesta greu, molt greu crisi,
vostè no hi és. Benvingut a parlar de la COVID perquè es veu
que el Govern no tenia intenció que vostè parlàs del
coronavirus i de les conseqüències econòmiques per a les
Illes Balears, la qual cosa entendrà que, per al nostre grup
parlamentari, és molt sorprenent.

Vostè, és clar, ens ha fet una exposició que jo tenc
dificultats de titular, quina és la gran acció o quines són les
grans accions que durant aquest temps ha protagonitzat la seva
conselleria, el seu departament? Em qued, com a concreció
pràctica, que vostès canviaran les bases de les ajudes que
donen a comerç i a indústria per incloure les despeses
corrents, crec que aquesta és la gran novetat de tot el que
vostè ha dit, concreta, paraules, retòrica sí, però concreció
només he vist aquesta.

Perquè la segona pregunta que li faig, a part de si considera
que vostè havia de comparèixer d’ofici, la segona pregunta que
li faig és si la immensa majoria de les ajudes o convocatòries
que vostè ha enumerat aquí no estaven ja previstes, no estaven
ja pressupostades i no estaven dins el full de ruta de la seva
conselleria i dins l’execució pressupostària de l’any 2020,
perquè les ajudes de comerç i indústria ja hi eren. L’únic que
entenc que vostè fa, com a gran novetat, és canviar un poc la
seva finalitat o introduir alguna finalitat nova, però l’ajuda i la
inversió en aquesta ajuda no és nova, no té cap conseqüència
amb la COVID, no és una mesura extraordinària que vostè
prengui per intentar compensar les dificultats generades per
la COVID. Contesti’m aquesta pregunta.

Perquè el mateix li puc dir de la transició energètica, vostè
ens diu: reducció de factura, transició energètica, autoconsum;
molt bé, però tot això vostè sap perfectament que ja estava
previst que ho fes, no és cap novetat, no és una novetat
conseqüència de la crisi que patim. De fet, com vostè diu, i
això no ho ha dit, tercera pregunta que li faig, és si les ajudes
a la transició energètica i a l’autoconsum també canviaran les
finalitats o també canviaran les bases, perquè, és clar, aquestes
ajudes requereixen una inversió del particular que rep l’ajuda,
que, lògicament, en aquests moments de greus mancances no
estarà en disponibilitat d’aportar aquesta inversió. Per tant,
moltes d’aquestes ajudes poden quedar buides, poden quedar
sense destinataris, perquè no hi hagi capacitat per part del
ciutadà de fer front a la part que li pertoca d’inversió. No
haurien de canviar les bases? No ens ha dit res respecte d’això.
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Perquè, és clar, nosaltres, com a grup parlamentari, li
volem plantejar una primera prioritat absoluta que hauria de
tenir la seva conselleria i de la qual pràcticament no ha dit res,
que és la liquiditat; quina és l’estratègia perquè el teixit
productiu industrial, comercial, energètic es mantengui? Que
tengui liquiditat, perquè si no les empreses hauran de tancar.
Quina acció de liquiditat fa la seva conselleria? Cap.

Vostè em dirà, bé, hi ha els ICO de l’Estat, és cert, amb
moltíssimes dificultats, amb poca agilitat, amb resistències
dels bancs, amb algunes males pràctiques, però vostè podria
establir línies d’ajudes a fons perdut per a comerciants. Li
deman: pensa establir una línia d’ajudes a fons perdut per a
comerciants? Això seria una novetat i seria una mesura,
algunes comunitats autònomes ho han fet.

Lloguers de locals de comerços, pensa establir una línia
d’ajudes per fer front a aquests lloguers comercials que han de
pagar molts  dels nostres petits empresaris, autònoms i que
tendran moltes dificultats per fer-hi front?

Durant aquest període d’alarma s’ha produït una situació de
la qual vostè tampoc no ha dit res i que no li crida l’atenció,
però que per a nosaltres és denunciable i que requeria una
acció, no només, segurament, del Govern de les Illes Balears,
sinó també una gestió amb els seus companys del Govern de
l’Estat, que governa el mateix partit polític, i em referesc a la
venda on line, perquè la venda on line comercial és una
realitat inapel·lable. Però, és clar, el que no és de rebut i el
que no és presentable i el que no és acceptable, almanco per
al Grup Parlamentari d’El Pi, és la desigualtat de condicions,
i que si e ls comerciants només poden vendre productes de
primera necessitat a la venda on line puguin fer el que vulguin
i vengui sense cap restricció ni una, quan tothom té
restriccions la venda on line... I què ha passat? Que l’estat
d’alarma ha provocat que molta gent entri a la venda on line,
amb les conseqüències que té sobre el petit i mitjà comerç.

Perquè vostè ens ha dit, no, és que ajudarem que facin, es
posin a plataformes d’internet, els petits comerciants i tenim
línies d’ajudes, etc., sí, però això també ja estava previst, això
tampoc no és cap novetat, això tampoc no és cap novetat.

I fixi’s que des del principi de legislatura li he dit que un
dels objectius que vostè té és els centres comercials a cel
obert, i d’això no ha dit ni una paraula. Quan les plataformes -
no, no ha dit ni una paraula a la seva compareixença, és cert, no
ha dit ni una paraula-, i nosaltres consideram que hauria de ser
urgent per intentar que d’una vegada per totes es reactivàs,
quan es reactivi l’economia també anàs de la mà de tenir la
plataforma de centres comercials a cel obert muntada i en
marxa, perquè aquesta plataforma també seria una eina bàsica
per crear una plataforma on line de tots els comerços que
fossin a aquest centre comercial a cel obert. I això seria molt
important, com el servei a domicili, però això hauria d’anar
coordinat amb aquesta plataforma.

Producte local, vostè ens ha dit que en els forns i
pastisseries ha fet un servei de transport a domicili, molt bé,
d’acord, encertat; però, més enllà d’això, què més pensen fer,

quines accions pensen per al producte local? Quin pressupost
han dedicat a aquest període d’estat d’alarma? Quin sobre
esforç han fet per al producte balear?

No ens ha dit res dels protocols de seguretat, jo  no sé,
com que no sé... quin temps duc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda temps, du 9 minuts, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

D’acord. I quin temps tenc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Estic content, encara tenc un poc de temps.

Protocols de seguretat, ni una paraula, ni una paraula; vostè
sap que la inseguretat jurídica que ha generat aquesta manera
de gestionar del Govern de l’Estat, PSOE-Podemos ha
desorientat absolutament els empresaris i els autònoms, que,
si tenen sort, tres hores abans d’obrir el seu negoci poden
llegir al BOE les mesures, i si tenen mala sort no hi ha BOE
ni hi ha mesures, per tant no saben quins protocols han de
seguir: guants, mascaretes, metacrilat, distàncies, aforaments,
no se sap, una gran incògnita. Tenen tots els operadors, tots
els comerciants, tots els autònoms absolutament despistats, i
vostè ha fet referència que ja s’ha reunit amb els partits
polítics per al pacte social i econòmic, i és cert, jo vaig
assistir a aquesta reunió i en aquesta reunió li varen reclamar
que posàs l’accent, que fessin un sobre esforç en aquest tema
dels protocols de seguretat, perquè la desorientació que
existeix és brutal, és brutal. I vostès tenen l’obligació de donar
llum i no donar fum i, en aquest sentit, crec que també la feina
deixa molt que desitjar.

Indústria. Vostè sap que perquè les Illes Balears
incrementin el pes de la seva indústria requereix del règim
especial, això seria un tema d’aquests estructurals, no és un
tema conjuntural de la COVID, però ara més que mai fa falta
si volem realment diversificar l’economia. I també és una bona
oportunitat i és un bon moment per plantejar coses en les
quals fins ara hi havia molta resistència, però que una situació
com aquesta pot debilitar la resistència, per exemple el Decret
de minimis a nivell europeu, les limitacions a les ajudes. No,
ja ho sé, això ja sé que no depèn de la seva voluntat política,
però sí depèn un poc que vostès sàpiguen pressionar en el
moment adequat, i ara és un bon moment per pressionar,
perquè ara la comprensió, en teoria, augmenta. Està d’acord
amb això, no? Almanco ho hem d’intentar i hem d’aprofitar el
moment, ho hem d’intentar aprofitar.

També voldria que em digués qualque cosa, tampoc no és
un tema molt directament amb la COVID, però el tema...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, disculpi, només l’inform que li queden tres
minuts, he aturat el temps per informar-lo, simplement
l’inform que si fa ús de tot el temps no tendrà temps.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, moltes gràcies, presidenta, vaig acabant, vaig
acabant.

Moratòria de les sales de joc, crec que vostè ha tengut
dificultats  amb això, m’agradaria que m’explicàs com està
aquesta qüestió.

I clústers, tampoc no li he sentit  dir que ara sigui el
moment de potenciar especialment, ja sé que vostè no ho pot
dir tot a la seva compareixença, en som plenament conscients,
li plantej el tema, no, en aquest cas no li faig cap retret.

I també, i amb això sí que vull acabar, fiscalitat -fiscalitat.
Vostè cap dins aquesta necessitat bàsica que tenen els
comerciants i els industrials de liquiditat una de les vies
d’actuació és el tema també de la fiscalitat. Quines mesures
pensa defensar la seva conselleria que vagin adreçades als
comerciants i als industrials per intentar també compensar
aquesta greu situació que han de patir?

Crec que li he fet prou preguntes i m’agradaria que me les
aclarís en la mesura que fos possible.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià, ha consumit tretze minuts del seu
temps, per tant, n’hi queden dos per a una segona intervenció.

En contestació té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Bé, Sr. Melià,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Vicepresident, li importa... Sí, sí, perquè els
altres..., de la resta d’illes no el veuen.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Em planteja vostè moltes qüestions, primera, la
compareixença a petició pròpia. Jo crec que el Govern el que
fa és prioritzar aquest ordre de compareixences i crec que les
que s’han produït abans en aquesta cambra fins ara eren
segurament molt més importants que la que faig jo avui, i la

demostració crec que més evident és que les altres s’han
plantejat en el sí del Ple de la cambra i avui som a la Comissió
d’Economia. És evident que no... que jo no anava a deixar de
comparèixer davant aquest parlament, crec que no m’he
ocultat mai i que cada vegada que s’ha demanat la meva
presència aquí al Parlament he comparegut perquè, entre altres
coses, no tenc problema a donar explicacions.

Línies d’ajuda que ja eren les previstes..., sembla que
estiguem en la mateixa situació que dia 12 de març, sembla
que estiguem en la mateixa situació. És evident que la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius té un
pressupost i en aquest pressuposts estaven previstes unes
línies d’ajuda per al comerç, per a la indústria, per a la
transició energètica, evidentment, però aquest pressupost ara
mateix està en mans de la Conselleria d’Hisenda. Per què? 
Perquè també es prioritzen les emergències d’aquesta
comunitat autònoma, o no ha passat, no ha succeït res des del
13 de març fins avui? Han succeït moltes de coses i molt
greus. Per tant, lògicament hem establert una prioritat
d’inversions per part de la comunitat autònoma, del Govern de
les Illes Balears que s’ha respectat també des d’aquesta
conselleria, però ara que ja som a una fase, diguem, més suau
de l’emergència sanitària, tenim l’oportunitat de sortir amb
aquestes línies d’ajuda que formen part del pressupost de la
conselleria.

Això sí, els hem fet una petita volta perquè ja seran
dirigides a una finalitat molt concreta -i jo ho he explicat a la
meva intervenció- que és la modernització i la digitalització,
però també per a despeses corrents. No podem pagar el
lloguer de tots els que tenen comerços a Balears, no podem
donar aquesta liquiditat que vostè demana, és absolutament
impossible, però ajudar al pagament de les despeses corrents
jo  crec que és una eina important per donar una part de
liquiditat a la quantitat de comerços que tenim a les Illes
Balears.

Em demana si canviaran les ajudes per a renovació
energètica, haurem de veure quina és la situació real de les
persones destinatàries d’aquestes ajudes. És evident que si hi
ha problemes per abordar la part privada d’aquestes ajudes
haurem de fer un pensament, haurem de fer una renovació
d’aquesta línia d’ajudes precisament perquè tothom pugui
accedir a la renovació energètica.

Em parlava de liquiditat, però el Govern ha obert una línia
de liquiditat a través de l’ISBA que és una línia de liquiditat
que arribarà fins als 200 milions i, a més, l’Institut d’Innovació
ha obert una línia específica d’ajudes al comerç, juntament
amb l’ISBA, per import d’1 milió d’euros. Per tant, sí que hi
ha ajudes a la liquiditat de les empreses.

Insisteixo que pagar també una part de les despeses
corrents significa donar liquiditat a aquests comerços i a
aquestes petites empreses que s’han vist molt colpejades per
la crisi de la COVID-19.

Però, és clar, vostè em demana coses que no són de
competència d’aquest govern, vull dir, sincerament, m’hagués
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encantat influir en la decisió del Govern central per a les
mesures de l’estat d’alarma, però no he tingut aquesta
possibilitat. Per tant, tot això que s’hagi decidit des del
Govern de Madrid és una decisió que hem hagut d’acceptar.
Per què? Per una qüestió molt senzilla i és que estava declarat
l’estat d’alarma i l’estat d’alarma dóna totes les competències
per prendre decisions al Govern central. Per tant, ens hem
d’acoblar a aquestes decisions i podem d’alguna manera
prendre decisions pròpies dins unes competències que no
tenim atribuïdes, però que d’alguna manera podem exercir.

Veurà, m’ha parlat del comerç a cel obert, dels centres
comercials a cel obert. És evident que això ara mateix està
aturat, però està aturat en la situació com estava abans de la
COVID-19, on ja hi havia projectes de fer centres comercials
a cel obert que continuen endavant, i que no s’aturaran una
vegada que sortim d’aquesta situació d’emergència, d’aquest
estat d’alarma que, lògicament, limita les competències de la
comunitat autònoma, no li càpiga el menor dubte.

I a més, tenim també el tema que hi ha hagut decisions
com, per exemple, avui sortia la notícia que s’ha obert el
mercat a l’aire lliure de Sineu. El mercat a l’aire lliure de
Sineu es va tancar per una decisió de l’Ajuntament de Sineu,
perquè aquesta conselleria va facilitar absolutament el tema
que els mercats locals quedassin oberts precisament perquè
els productors locals poguessin vendre els seus productes,
perquè sabíem que era una situació molt complicada. Hi ha
hagut comunitats autònomes que han tancat aquest tipus de
mercat i des del minut u des de la Conselleria d’Agricultura i
des de la Conselleria de Transició Energètica es va fer una
aposta molt clara perquè aquests mercats romanguessin
oberts.

Per tant, crec que també s’ha d’agrair la feina que dins les
petites competències que tenim en aquest govern a causa de
l’estat d’alarma declarat per part del Govern central, crec que
hem fet la nostra feina.

El tema dels lloguers comercials és un tema que està
contemplat a l’estat d’alarma, hi ha moratòries per al tema dels
lloguers comercials que han estat decidits en seu de l’estat
d’alarma i, per tant, en seu de decisions que vénen del Govern
central. I el que tenim intenció de fer a la conselleria és a
partir que entrem totes les illes en la fase 1, farem una
proposta de moratòria voluntària, no sols als grans tenidors,
sinó a tots els que són titulars dels locals comercials que
estan emprats pel sector del comerç en aquesta comunitat
autònoma. 

Podem proposar aquesta moratòria, això quedarà
evidentment en mans dels llogaters, però serà una de les
mesures que intentarem implantar a partir que entrem en la
fase 1. Actualment, i vostè ho sap i tothom que està aquí ho
sap, estem en fase 0 excepte a Formentera i, per tant, pensam
a impulsar aquesta moratòria voluntària a partir de la fase 1.

M’ha parlat vostè dels protocols de seguretat, veurà, el
Govern central va publicar l’ordre ministerial per la qual
s’aprovaven les mesures de seguretat per al petit comerç el

diumenge passat a les sis del vespre -a les sis del vespre.
Abans, durant el cap de setmana, aquesta conselleria més
l’IBASSAL havien parlat amb tots els agents econòmics
d’aquesta comunitat autònoma per implantar unes mesures de
seguretat mínimes per poder obrir amb seguretat e ls  seus
establiments. I quan va arribar a les sis de l’horabaixa, del
capvespre, l’ordre ministerial, vàrem adaptar aquestes mesures
i aquests avisos que s’havien donat al sector comercial al
contingut de l’ordre ministerial, com no podia ser d’una altra
manera perquè finalment estam en estat d’alarma i, per tant, la
darrera paraula la té el Govern central.

S’ha fet, i avui en roda de premsa tant el director general
de l’IBASSAL com el director general de Comerç, han fet una
roda de premsa en la qual han explicat que s’han implantant
catorze protocols de seguretat, s’ha donat cartelleria que s’ha
confeccionat per part de l’Institut d’Innovació, que també
depèn d’aquesta conselleria, i totes aquestes mesures de
seguretat estan parlades i pactades amb els agents econòmics
d’aquesta comunitat autònoma. I podem dir amb satisfacció
que a Formentera, amb les instruccions que s’han donat tant
des de l’IBASSAL com des de la Direcció General de
Comerç, hi ha hagut zero incidències des que està oberta la
fase 1. Per tant, crec que s’ha fet molt bona feina precisament
per evitar aquests tipus d’incidents.

Però el que estava a les nostres mans..., jo  parlava, el
diumenge el matí parlava amb el director general de Comerç
dient, bé, com que no van a publicar, perquè és evident que no
van a publicar el dissabte al matí, com és evident que no van a
publicar i publicaran a darrera hora i publicaran aviat i
malament i sense que..., i haurem de fer el nostre esforç, i el
nostre esforç estava fet durant el cap de setmana. Però bé.

En tema d’indústria, el decret de minimis, això és evident
que no és competència ni nostra ni de l’Estat central, és
competència de la Unió Europea, però que jo sàpiga ja hi ha
hagut..., no ho tenc ara mateix a la memòria, però ja hi ha hagut
mesures en el tema del decret de minimis per part de la Unió
Europea, i s’ha facilitat el tema del decret de minimis
mitjançant una ampliació dels terminis precisament i una
ampliació de les quanties per afavorir precisament el transport
i tot això. Per tant, crec que hi ha hagut ja mesures a nivell
europeu per al tema del decret de minimis.

Lògicament, en tot allò que sigui competència europea
podem traslladar evidentment al Govern central les
preocupacions de les Illes Balears, però hauria de ser el
Govern central qui es posi d’acord amb Europa per a
precisament adoptar aquesta mena de mesures que
desgraciadament no podem fer nosaltres. 

El tema de les moratòries de les sales de joc. Hem tengut
un petit problema, no, hem tengut una multinacional
d’Alemanya que ha presentat un recurs. Això no és un petit
problema, això és el funcionament normal de l’admnistració,
l’administració pren una decisió, aquesta decisió es comunica
a l’interpel·lat o a l’interessat per la decisió i l’interessat per
la decisió té tota la possibilitat de presentar un recurs, i
aquesta empresa, que crec que és Merkur, doncs, ens ha
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presentat un recurs perquè no està d’acord amb la moratòria de
joc. Per tant, esperarem la decisió dels tribunals i confiem que
els tribunals tenguin la mateixa sensibilitat que tenim
nosaltres en el tema d’addiccions perquè aquesta moratòria en
l’obertura de noves sales de joc, doncs, tengui ratificació per
part de la justícia.

Tema de clústers, ho he comentat, vostè sap molt bé que
els clústers estan creats per la pròpia activitat econòmica
interessada en aquest tipus d’associació, però tenim contacte
constant amb els clústers i crec que he dit que tenim
polítiques actives d’afavorir la creació de clústers. Per tant,
vull dir, si en aquests dies sorgeix qualsevol clúster nou serà
molt benvingut i serà un interlocutor des del minut 1, des del
segon 1 serà un interlocutor més per a la Direcció General
d’Innovació, qui s’ocupa de la política de clústers. 

Del tema de la fiscalitat, li dic el mateix, si estigués a les
nostres mans segurament podríem prendre mesures, però
lamentablement el tema de la fiscalitat no és un tema propi
d’aquesta conselleria. Per tant, podem influir o podem prendre
decisions d’aquest tipus al Consell de Govern en temes de
fiscalitat que siguin competència de la comunitat autònoma,
però evidentment en aquells temes que siguin competència del
Govern central lògicament podrem influir dins la nostra
capacitat d’influir en aquest govern central.

Crec que he donat resposta a totes les qüestions que havia
plantejat, però afegiré una cosa més. En el tema de les ajudes
crec que és molt important la dada que he aportat en la meva
primera intervenció sobre els bons tecnològics, estava
prevista una inversió de 400.000 euros, perdó, estava prevista
una inversió de 800.000 euros, l’hem incrementada en
400.000 euros; tot això dins les capacitats econòmiques que
té aquesta conselleria que, com vostè  sap, és la que menys
pressupost té de tot el Govern, dins les capacitats que té
aquesta conselleria. 

I no ens aturarem de fer polítiques que vagin en
consonància amb el que ha dit la Unió Europea, la Unió
Europea, quan va fer un itinerari per una Europa més resilient,
més sostenible i més justa, va parlar de la transició verda i de
la transformació digital com les dues eines essencials per a la
recuperació econòmica de tots els països de la Unió Europea.
Bé, crec que les decisions que pren aquest govern, i
especialment aquesta conselleria, van en sintonia amb
aquestes línies essencials que ha marcat la Unió Europea.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras. Li record per un
temps de quinze minuts, que pot fer ús de tot el temps en la
primera intervenció o de la resta en una segona intervenció. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta, bona tarda, diputades, diputats .
Benvingut una altra vegada, vicepresident, i també al seu equip.

Abans de començar, vicepresident, volia fer un aclariment
perquè la setmana passada ja vàrem tenir plenari i comissió de
control i jo em vaig dirigir a vostè a la sessió de control, li
vaig fer una pregunta sobre diversificació, però és vera que
abans dins la salutació, i  volia aclarir això, jo no anava de
bromes ni tenia segones intencions. Jo li vaig dir que l’havia
trobat a faltar, i li dic ben clar que ho feia senzillament com a
una deferència. Després em va sorprendre la reacció i també
em varen sorprendre les reaccions de cert periodista, i és que,
és clar, com ha dit el Sr. Melià, després un ho analitza i,
salutació a part que jo li volia fer a vostè la setmana passada,
és vera que després un ho analitza i gestionant vostè les àrees
o de les àrees més importants d’aquest govern, i jo  sé  que
vostè li dóna una importància que és la que té al comerç i a la
indústria, un ho analitza i, així com altres consellers han
vengut aquí i  han presentat o han firmat en el Consell de
Govern decrets lleis de mesures urgents, si jo no vaig errat
vostè, per a la seva conselleria i per a les seves àrees, encara
no n’ha presentat cap ni un. 

I també, amb l’exemple que feia el diputat d’El Pi, crida
l’atenció que amb la importància que tenen les seves àrees,
que seran de les àrees més afectades per la crisi del
coronavirus, és vera que avui més o manco fa tres mesos
després del primer cas de coronavirus que vàrem tenir a les
Illes Balears i és vera que encara és avui que vostè compareix,
i també és simptomàtic que ho fa, i ja s’ha explicat vostè, no
a petició pròpia, sinó a sol·licitud de la Comissió d’Economia.

Més encara m’ha estranyat la resposta que ha fet vostè aquí
dalt, perquè no seré jo qui digui quines àrees tenen més
importància de totes les que gestiona el Govern, però sí que
li vull dir que si jo fos el conseller de Comerç i d’Indústria per
a mi aquestes àrees serien les més importants i amb molta
ambició les gestionaria, i no pujaria aquí dalt a dir  o a
justificar que no he comparegut encara perquè els que han
comparegut fins ara les seves àrees tenien més importància.
És que si jo fos un administrat, un comerciant o un industrial
de les Illes Balears, Sr. Vicepresident, vull pensar que ha estat
un lapsus i vostè ho aclareixi, però no m’hagués agradat sentir
del conseller del meu ram, que puja aquí dalt i diu que, no,
altres consellers han comparegut perquè les seves àrees eren
més importants. Vagin un poc alerta amb les declaracions que
fan i llancin els missatges que toca, perquè la gent està molt
sensible, la gent ho passa pillo, hi ha treballadors d’aquestes
indústries i d’aquests comerços que de moment no tenen feina
i al vicepresident i conseller d’aquestes àrees li pertoca ser
les àrees a les quals dóna més importància.

Dit això, jo volia fer, vicepresident, una intervenció a base
de preguntes, no li volia fer crítica, però vostè... em pensava
que tenia un altre funcionament això, i vostè ha intervengut
aquí i m’ha cridat molt l’atenció això. Jo duia una sèrie de
preguntes per àrees de gestió de la seva conselleria.

 



258 ECONOMIA / Núm. 15 / 6 de maig de 2020 

En primer lloc, li volia parlar d’indústria. A finals del 2019
ja vàrem tenir uns mals resultats, amb uns mals indicadors
industrials, els hem repetit diverses vegades, la producció va
caure un 6,4 a Balears, els preus industrials un 9,3; vàrem tenir
el pitjor descens de tot l’Estat en facturació de la indústria i la
quarta comunitat que menys va exportar a l’any 2019. Jo no li
vull donar la culpa perquè vostè a finals del 2019 feia poc
temps que gestionava la seva conselleria, però sí que li volia
demanar, ara que ja duim un terç del 2020 i que ja es tocaria
notar la seva gestió, com van de moment aquests indicadors?
Com anaven els dos primers mesos i quina repercussió en
concret els indicadors industrials han tengut després de la
incidència del coronavirus?

Després, ho recordarà també, em sembla que era dins el
mes de febrer, constatat el fracàs de la Llei d’indústria i del
Pla d’indústria, vàrem venir aquí i vàrem aprovar una proposta
per fer uns estudis per posicionar-nos millor i per poder dur
a terme unes millors polítiques industrials. Li vull demanar
per aquests estudis, els han posat en marxa? Quines
conclusions tenen aquests estudis que tractaven en concret
sobretot quant a les localitzacions industrials, ja els han posat
en marxa? Quina incidència tendrà el coronavirus si ja havien
fet feina i ja havien avançat sobre aquests estudis?

I després li he de demanar quant a indústria, i també podria
ser energia, perquè, a més, vostè ha fet declaracions, em
sembla que era aquesta setmana o la setmana passada, arran
d’una compareixença anterior, vostè va parlar sobre la planta
d’hidrogen i, en concret, així com ara que ha pujat fa cinc
minuts aquí, va tenir una expressió de què vostè n’era escèptic,
jo no dic cap mentida, això va ser així i va ser fa estona. Què
va passar? Que això va tenir molta repercussió i va tenir
repercussió a les sessions de control, amb preguntes
parlamentàries, amb iniciatives parlamentàries i una
repercussió important sobre la premsa. Vostè quasi
immediatament va rectificar, és vera, o va aclarir què era
l’escepticisme per a vostè. Ara, en plena crisi del coronavirus,
va fer un anunci d’un protocol d’intencions la setmana passada.
El que ens agradaria saber al Grup Popular és quins canvis ha
tengut el projecte o el protocol presentat la setmana passada
respecte del protocol del qual vostè n’era escèptic, hi ha hagut
una reducció de volum del projecte respecte del que va
presentar la Presidenta Armengol i la ministra curiosament
just abans de les eleccions? És un projecte prou més reduït
que el projecte inicial? Crearà o mantendrà menys llocs de
feina que el projecte inicial?

També una de les altres preguntes que li volíem fer, vostè
s’ha reunit amb el Consell de la Indústria i em sembla,
vicepresident, que varen acordar reclamar de l’Estat ajuts
estructurals per fer front a la crisi. Ha tengut ja cap conversa
o resposta del Govern de l’Estat? Si no l’ha tenguda, jo li
donaria un consell, es posi en contacte vostè directament amb
el Sr. Iglesias, perquè el pont entre Francina Armengol i el
president Pedro Sánchez està totalment desbancat, tal vegada
tendrem més èxit si vostè s’arremanga amb el vicepresident,
que també és del seu partit.

Sobre turisme nàutic. Vostè ha anat fent declaracions dient
que té la intenció que el ministeri inclogui el sector nàutic
dins les línies de finançament industrial REINDUS. Nosaltres
també estarem d’acord a potenciar la indústria nàutica i tendrà
el nostre suport, vicepresident, en aquest sentit.

Quant a comerç. Abans d’avançar, una observació, jo crec
que tots tenim clara la importància del turisme en aquesta
comunitat autònoma, però crec que tots tenim clar que el
comerç és un dels grans generadors d’ocupació estable
d’aquesta terra, per tant, ens hem d’esforçar i hem de tenir
clar, i vostè ja té experiència, i el diputat del seu partit que hi
ha aquí també, normalment s’hi mira amb el que diu, però hem
sentit aquestes setmanes declaracions de certs  diputats o
diputades de Podemos, que, és clar, un que ho veu des d’aquí
dins diu: ei, i aquesta gent es vol carregar el turisme! Si ens
carregam el turisme, ens carregarem el comerç; el comerç a
les Illes Balears està directament vinculat a l’afluència
turística. Per tant, hem de tenir clar que hem de voler
diversificar, però pujant els sectors, no reduint el sector
turístic.

Llavors directament sobre com ha repercutit el
coronavirus i jo sé que vostè no estableix els protocols ni els
timmings de desescalada, que això ve de Madrid directament
i de moment poca sensibilitat ha tengut per les diferències de
les comunitats, però la interlocució, els aclariments als
comerciants de les illes ho han notat a faltar una miqueta. I
arran d’això hi ha molts de dubtes: “la mayoría del comercio
textil espera la fase 1", “la apertura del pequeño comercio
arranca a medio gas”, “el 90% dels negocis esperaran
almenys l’11 de maig”, “els comerciants han experimentat
moltes dificultats per aconseguir els EPI”. De veres que s’han
sentit un poc amb poca informació i amb molts de dubtes i jo
crec que aquesta feina s’hauria d’haver fer una miqueta millor
per part de Vicepresidència i de la conselleria d’aquí. Les
tendes de roba: “alguns protocols són inassumibles”,
“confusió i dubtes en el comerç i la restauració i fins i tot
descoordinació”. Jo crec que vostè ho sap, i no dic res nou,
que una de les queixes més importants és que es va convocar
a una reunió el dissabte, quan les tendes obrien dilluns,
pràcticament 48 hores abans, vicepresident. Sabíem que un dia
o l’altre obriríem, maldament l’Estat ho anunciï amb aquesta
celeritat, havíem d’estar una miqueta més preparats.

Després ha anunciat i estam d’acord, mesures de
digitalització avui i en setmanes anteriors internacionalització.
A mi m’agradaria que vostè en tornar pujar aquí pugui
especificar una miqueta més sobre aquestes polítiques i sobre
el pressupost, el Sr. Melià també li ha demanat.

I després han bravejat de la campanya de Pasqua, que han
fet colze a colze amb la Conselleria d’Agricultura, això no ho
han fet pel coronavirus, es feia cada any des de feia molt de
temps, no és cap novetat.

Va anunciar també mesures per a la gestió sostenible de
residus i la indústria agroalimentària. Ens podria detallar una
miqueta més aquestes mesures. Quina previsió té també dels
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establiments de més de 400 metres, fase 2 a finals de maig, o
s’avançarà a la fase 1?

Sobre energia, tres coses que també preocupen. També
s’ha dit, i jo de bades cerc i no sé per on s’ha d’agafar, que fins
i tot es pot aproximar a una substitució  de l’economia que
genera el turisme per l’economia que generen les plaques
solars. Una vegada he dit això, som incapaç de dir res pus, com
pot ser mai, quins llocs de feina, quines previsions tenen,
quins pressuposts vicepresident?

I després, sobretot, i jo crec... que a vostè li faig el
comentari perquè és el vicepresident i li intuesc una certa
influència dins el Consell de Govern, però també perquè dins
la seva conselleria, dins la seva vicepresidència també en té,
hi ha partits que els anomenen “xiringuitos”, i jo els puc
anomenar “xiringuitos”, els puc anomenar “organismes”, però
la veritat és que hi ha oficines, instituts, secretaries que tenen
duplicitat de funcions, o que les seves feines les podrien fer
des d’altres àmbits; hi ha secretaries autonòmiques, i en el seu
cas, en concret, tenen l’Institut d’Energia i la direcció general.
Jo li demanaria que, ara que haurem de retallar i que ens
haurem de fermar fort el cinturó, faci un replantejament de
l’estructura de la seva conselleria, vicepresident, i en
promogui una a nivell de tot el Govern, de desfer una miqueta
l’estructura política, que dobla la d’altres legislatures que hem
tengut aquí, a les Illes Balears.

Veig que més o manco acab el temps. Sobre l’apartat
d’I+D+I, també en discutíem em pareix que era dins el mes de
febrer; teníem un paradís, o tenim un paradís a les Illes
Balears, que és el Parc Bit, un referent d’innovació,
d’investigació, de desenvolupament, i a un moment donat, per
culpa d’en Marc Pons i de la presidenta Armengol, va estar en
perill, per culpa de l’aprovació de la Llei d’urbanisme. Fons
voltor varen sobrevolar el Parc Bit i varen comprar locals i
varen comprar solars sense tenir cap intenció de dur a terme
les activitats que s’hi duien fins aquell moment. Amb els vots
de la resta de grups polítics, sobretot de l’oposició, mitjançant
un decret, que per cert no va firmar vostè, maldament vostè
dugui l’àrea d’innovació, pareix que almenys a curt termini
vàrem resoldre aquest problema. I clar, la innovació també
serà una àrea en què fer feina i impulsar a partir d’ara. Vostè
pot quantificar el mal que s’havia fet fins aquell moment dins
el Parc Bit, i si ara que fa dos mesos que funcionam amb
aquest nou decret i amb aquesta nova normativa han pogut
aturar el problema, han pogut aturar els fons voltor i podem
veure les coses des d’una altra perspectiva, vicepresident?
M’agradaria que ens parlàs d’aquest tema.

I per acabar -perquè crec que em queda mig minut-, també
ho ha dit el Sr. Melià, crec que en tot això, sense resoldre el
REB, perquè el que tenim ara i res és el mateix, ben poc
podrem avançar, ben poc podrem avançar. Tenim uns costos
derivats de la nostra insularitat que si no ens arremangam, i
insistesc en la seva relació amb en Pablo Iglesias, ya que en
Pedro Sánchez no ens farà ni cas -tampoc no és que confiï
molt en Pablo Iglesias ni poc ni gens, però és la darrera carta
que ens queda-, mirin de veure si es pot aprovar un REB per a
les Illes Balears que disminueixi els costs... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... que en aquest cas pateixen sobretot les nostres indústries.

No sé si m’ha quedat una estona, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ha consumit els 15 minuts que tenia.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies per la seva atenció, vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara en contestació té la paraula el Sr. Yllanes.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No. No, en aquest tipus de compareixença no. Sí, em sap
greu, Sr. Yllanes. Sí, a mi també em sap greu però el
Reglament és el Reglament, i anam malament de temps, però
bé, mirarem d’apurar o de parlar amb els serveis tècnics per
ampliar la videoconferència una estoneta més.

Disculpin, els agrairia silenci, que parli el Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Bé, si hi ha una cosa que no m’agrada gens és que es posin
en la meva boca coses que no he dit mai, jo no he dit a la meva
intervenció que la Conselleria de Transició Energètica, que el
comerç, que el sector industrial, siguin menys importants que
cap altre sector; jo no he dit això!, i si consulta vostè el Diari
de Sessions, jo no he dit això. He dit que hi havia prioritats,
motivades per l’estat d’alarma, i aquestes prioritats eren molt
clares: primer, lluitar contra l’emergència sanitària, això era
el primer, garantir la salut de tots els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears. En segon lloc, procurar el funcionament
perfecte dels serveis socials, molt important; per què?, perquè
sabíem que aquesta crisi deixaria molta gent molt colpejada,
i per tant s’havia de fer un esforç pel tema dels serveis socials.
I en tercer lloc hi havia el tema de la feina, de protegir els
llocs de feina de totes aquestes persones que també fan feina
a la indústria i al comerç de les Illes Balears.

I he dit que hi havia prioritats en les polítiques del Govern,
però mai no he dit que el comerç o la indústria siguin menys
importants que qualsevol altre sector econòmic de la
comunitat autònoma. Per tant crec que és una bona política no
confrontar-me amb els sectors econòmics que tenc a la meva
conselleria. No he dit això, no ho diré mai, perquè crec que la
indústria, la innovació, les renovables i el comerç són
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enormement importants per a la recuperació econòmica
d’aquesta comunitat autònoma.

El tema dels indicadors industrials, em diuen des de la
Direcció General d’Indústria que els estudis de localització
estan en marxa, però que encara no tenim un mapa de
localització derivat d’aquests estudis.

Ha sortit el tema de la planta d’hidrogen de Lloseta. Jo
aquí seré molt breu. Vaig dir que era escèptic en com estava
formulat el projecte; el projecte s’ha canviat, i aquest projecte
s’ha canviat i tendrà probablement major repercussió, més
llocs de feina, i sobretot aquest projecte està redimensionat
a les exigències que per a l’hidrogen estableix la Unió
Europea, i això ens garanteix que puguem tenir finançació
europea per a aquest projecte, i per tant hem enviat una carta
a la Unió Europea que diu que la comunitat autònoma de les
Illes Balears dóna suport al projecte de la planta d’hidrogen a
Lloseta, aquest projecte redimensionat, que no posa tant
d’interès o tanta potència al sector de la mobilitat sinó més al
sector industrial perquè així ho exigeix la Unió Europea, i per
tant hem fet la carta i hem fet el protocol d’intencions. Per
què?, precisament perquè l’escepticisme es combat
precisament fent bona feina, i hem fet bona feina per aquestes
exigències de la Unió Europea, no perquè el projecte inicial
no estigués suficientment..., no, no, no és res d’això, és
senzillament que la Unió Europea va dir que, l’hidrogen,
menys percentatge per a la mobilitat, més percentatge per a la
indústria, i per tant hem fet això.

El tema de... el sector nàutic. Hem tingut una reunió amb
el sector nàutic, el sector nàutic sap que és un sector
estratègic per a les Illes Balears, que li donam la importància
que té, però tenim un problema, i  és que el sector nàutic
primer depèn de l’obertura de ports, i això és una decisió que
no competeix al Govern balear sinó que és una decisió que
competeix al Govern d’Espanya; i en segon lloc tenim el
problema que és un sector molt vinculat o molt lligat al sector
turisme, al sector turístic, i per tant si no tenim turistes per als
hotels difícilment tendrem turistes per al sector nàutic. Per
tant hem tingut oportunitat de rebre les seves aportacions, hem
tengut oportunitat de compartir les seves inquietuds, però
desafortunadament és un sector molt vinculat, com quasi tot
en la nostra economia, al sector turístic.

Que el comerç està molt vinculat e l turisme? Això és
evidentíssim, i això ho tenim molt clar, i per això precisament
s’ha produït aquesta influència de tota la pandèmia sobre el
sector del comerç; per què?, perquè hi ha una part important
del sector que està lligada al turisme, però encara així crec
que les mesures que hem pres des de la conselleria han servit
per d’alguna forma activar una part del comerç que no estava
directament vinculada a l’arribada de turistes a les nostres
illes. Perquè, sincerament, la campanya de Pasqua estava
morta, morta, ningú no podia anar a un forn a recollir panades,
ningú no podia anar a un forn a recollir panades. Precisament
la campanya de Pasqua es va fer per posar en valor el producte
local, per posar o per donar l’oportunitat als forns de poder fer
feina en el tema dels productes típics de Pasqua i, a més,
facilitar la possibilitat de portar, de dur a domicili aquest

tema, per tant, no era una campanya semblant a les anteriors,
és evident que no. Per què? Perquè el món ja no s’assembla en
res al del 2019, en res, en res.

Segona qüestió, vull que em digui on ha escoltat unes
declaracions meves o de qualsevol diputat de Podem dient que
hem d’acabar amb el turisme com a motor econòmic de les
Illes Balears. Això existeix únicament a la seva imaginació, Sr.
Sagreras, ningú no ha dit això. El que hem dit és que, després
de parlar que el turisme es demostrava com a una activitat
econòmica que tenia una debilitat, una feblesa important,
resulta que un petit virus ens ha demostrat que dependre en una
mesura tan gran del turisme, efectivamente nos convertía en
més febles. I el que hem dit és que hem de recuperar el motor
econòmic principal d’aquesta comunitat principal que és el
turisme, no pot ser d’altra manera, no de manera
indiscriminada, com va proposar l’altre dia aquí el portaveu del
seu partit... aquí, sí, “el turisme, hem d’obrir ports i
aeroports”; afortunadament la presidenta del Govern li va dir
que primer era la salut de les persones i després ens
plantejarem això.

Però jo esper que l’any que ve tinguem si no els 14
milions del 2019, enguany..., senyor..., vull dir tenir el mateix
nombre de turistes aquest any és absolutament impossible,
impossible i si demana això... no ho sé, no sé a quin sant de la
seva devoció, al santo patrón del seu poble perquè si no la
cosa està molt complicada, Sr. Sagreras.

El tema del REB i la insularitat, idò sí, és clar que sí, però
veurà, sí que hem fet una feina molt important en el tema de la
insularitat; teníem un problema molt greu i és que es podia
produir una situació de desabastiment d’aquesta comunitat
autònoma. I hem estat setmanalment en contacte amb el sector
de distribució per demanar-los si hi havia problemes amb el
trànsit marítim entre la península i Balears i hem dit a totes les
reunions sectorials que hem mantingut amb el Ministeri
d’Indústria -i qualsevol d’elles no era per a res semblant al
tema del comerç- que l’única reivindicació que tenim a
Balears és que es declari absolutament estratègic el passadís
marítim entre la península i Balears per garantir que no hi
haurà ni un problema de desabastiment a les Illes Balears i,
afortunadament, amb la col·laboració del sector de distribució
el tema de la insularitat no ha estat un handicap en aquest cas
per a les Illes Balears.

Que volem un REB? És clar que volem un REB, però
segurament si ara mateix plantejàssim un debat parlamentari
sobre el REB al Govern central ens diria que el seu ordre de
prioritats encara... ara mateix no és el REB. I això no vol dir
res, perquè jo ja he tingut oportunitat de demanar als
representants de Podem al Govern central que el tema del
REB és estratègic per a aquesta comunitat autònoma, però ara,
miri, ara tenc preocupació per com es repartiran els 16.000
milions d’euros que vol repartir el Govern central, perquè em
tem que finalment sortiran afavorits els de sempre, els de
sempre i això, això sí que em preocupa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... perquè això sí que crec que és una reivindicació important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixin intervenir el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Això sí que crec que és una reivindicació important. 

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

I finalment, el tema del ParcBit. Bé, el tema del ParcBit
ens preocupava i la demostració més evident que ens
preocupava ha estat un decret de fa dos mesos pel qual el
ParcBit es converteix en el que volem que sigui: un parc
tecnològic destinat a la innovació, a la recerca i al
desenvolupament d’indústries i de noves empreses a les Illes
Balears. I no tingui cap mena de dubte que d’aquí endavant
seguirem publicant normes legals per blindar aquesta
consideració del ParcBit com a un parc tecnològic essencial
per a les Illes Balears amb un projecte molt important, a més,
i que no se’ns oblida, i és la instauració del ParcBit a Eivissa.
Eivissa no té encara seu de ParcBit, en té  Menorca, en té
Mallorca, Eivissa tendrà una seu de ParcBit també perquè
creiem que és molt important que també els emprenedors i els
que tenen bones idees per dinamitzar la indústria d’aquesta
comunitat autònoma puguin tenir també una seu fixa i una seu
específica a l’illa d’Eivissa.

I crec que he contestat a tot, segurament no com li
agradaria a vostè, però crec que he contestat a tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Yllanes. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

(Remor de veus)

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Un tema antes de comenzar y es que
a principio de legislatura a todos nos explicaron cómo iban a
ser este tipo de comparecencias y sí que se nos dijo que tanto
los consellers como los diputados en sí, sobre todo los
consellers podían decidir si agruparlas, si al final... si ha
cambiado debido a... que puede que sea eso, debido a la
seguridad de la COVID ya nos lo dirán, pero después de..., lo
digo para no interrumpir ahora, ya si eso después para poder
explicarlo yo bien a mi grupo y que se sepa si ha cambiado,
pero hasta ahora sí que podían agruparlas hasta el final los
consellers. Ya está solo esa parte.

Gracias, vicepresidente y conseller de Transición
Energética i Sectores productivos por comparecer hoy y

comentarnos tanto lo que ha realizado como cuáles van a ser
las líneas a corto y medio plazo de su conselleria para
contribuir a la reactivación de la economía de Baleares.

Sí que querría aclarar un tema en cuanto a comparecencias,
creo que todos en este parlamento, prácticamente todos los
diputados lo dijimos así, primero nosotros... era la sanidad,
servicios sociales, después venía empleo, economía, trabajo
porque afectan la vida de la gente, y también, como es normal,
sectores productivos y transición energética que enlaza con
Juan Pedro, pero es que si vemos las comparecencias del
Gobierno, han sido así: sanidad, servicios sociales, modelo
económico que afecta al empleo y, justamente, pues ya iba a
venir esta comparecencia, con lo cual si vemos el orden de
todas las comparecencias que ha habido la única ha sido la
última de Francina Armengol que, como presidenta, hizo
comparecencia, pero si no seguimos todo... y ha sido así:
sanidad, servicios sociales, lo que se ha englobado, y lo
económico que yo sepa, pero bueno, eso no tienen ningún tipo
de importancia.

Esta crisis sanitaria a causa de la COVID ha afectado
negativamente a muchos sectores económicos y en
consecuencia a muchas familias, y especialmente el sector
que más se ha visto afectado ha sido el turístico, ya que es una
crisis a nivel global que no solo afecta a un territorio
completo, sino que afecta especialmente a muchos países de
los cuales además son principalmente nuestros turistas, como
pueden ser Inglaterra o Alemania.

Y ahora, como todos sabemos, nuestra economía depende
y se sustenta básicamente del turismo. No está el Sr. Sagreras
ahora mismo, pero para que quede muy claro: nuestra
economía se sustenta en el turismo y en los sectores que
directa o indirectamente se benefician de dicho modelo, como
por ejemplo el comercio que, debido a la gran cantidad de
turistas que vienen cada año, como es normal, tiene mayores
compradores y sus beneficios principalmente se basan en este
tipo de clientes. Así que, como es evidente, muchos sectores
dependientes del turismo, incluido el comercio, se han visto
también gravemente perjudicados. 

Y ¿cuánto va a durar esta crisis por causa del coronavirus?
Aun se desconoce, además depende de muchos factores que,
como es obvio, pasan principalmente por encontrar un
fármaco eficaz contra este virus. Mientras tanto, vamos a tener
que modificar nuestras costumbres y nuestras vidas hasta que
se consiga encontrar o volver a cierta normalidad y de eso
tenemos que hablar, de cómo activar o  cómo fomentar la
economía de Baleares debido a esta situación, que tampoco
sabemos cuándo va a mejorar.

Y bueno, como realmente somos tan dependientes del
turismo y sabemos que nuestros puestos de trabajo dependen
tanto del turismo, todos deseamos que el turismo se recupere
lo antes posible, pero con seguridad, pensando en lo sanitario
y siendo realistas en las actuaciones que se puedan hacer
mientras tanto. Si queremos un modelo turístico u otro, fruto
de un debate de otra comisión, y yo preferiría centrarme más
en cuanto a sectores productivos se refiere, que es la
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comparecencia y sobre todo los temas que se llevan a esta
comisión. 

Por lo tanto, tanto por lo que ha comentado Juan Pedro
Yllanes, nuestro vicepresidente, en su comparecencia, como
lo que nos marcan a nivel europeo, esta recuperación
económica se tiene que basar en unos ejes fundamentales
como son la transición energética o industria verde,
llamémosle como queramos, y el fomento del impulso de la
industria digital. 

Mirad, cuando se habla de transición energética algunos
partidos parece que son muy escépticos o que se creen que
eso va a dejar de lado el turismo; para nada, lo que nos choca
mucho cuando se habla con los sectores privados energéticos,
incluso las grandes empresas y las pequeñas, es que la
transición energética hacia energías renovables es un hecho
que ya ninguna empresa energética niega y lo único que está
en cuestión es cuánto va a poder incidir la parte pública sobre
la factura de la luz, o si van a seguir teniendo esa barra libre en
el precio y lo que cobraban a los clientes por eso, como en
muchas ocasiones estaba pasando, en especial en España, que
es de los sitios más caros en la factura de la luz.

Y este camino en China, en China, lo han tenido muy claro,
llevan más de una década preparando su industria y su
tecnología para ser impulsores y productores de casi todos los
formatos de energía renovable, todos los formatos o casi
todos los formatos que se puedan extender, no sólo la solar,
cualquiera; ellos sí que han sido pioneros en eso y han
potenciado ese tipo de industria y se preparan para ello.

Creemos, y además así lo indican desde la comunidad
europea, que facilitar la implementación y fomentar una
transición a energías renovables dentro de Baleares puede
servir para generar empleo, tanto en instalación como en el
mantenimiento de los diversos sistemas que se plantean. Eso
significa que grandes empresas del sector, y pequeñas,
inviertan dinero aquí en Baleares para encaminarnos a esa
transición energética que, como he comentado, será una
realidad de aquí a poco tiempo, y eso no significa para nada
abandonar el gran motor económico de Baleares, significa
buscar una vía alternativa también para aumentar y generar más
empleo, al margen de... que, por desgracia ahora mismo, está
parado.

En ese sentido, en el sentido del precio de la electricidad,
querría realizar una pregunta al vicepresidente y és ¿en qué
plazos tienen previsto desde su conselleria que las familias y
empresas puedan comenzar a notar un descenso en su factura
de la luz debido a este tipo de políticas que fomenten las
energías renovables? 

Por otra parte, cuando hablamos de implementación y
fomento de la industria digital, nos referimos a comprender
cosas tan simples como que si a causa de la COVID-19
nuestros comercios y empresas tienen dificultad para llegar al
comprador de una forma fácil, una de las mejores formas que
se han visto, tanto en esta crisis como antes de ella, es la venta
on line . Y detrás de la venta on line existen empresas

informáticas con equipos de programadores y técnicos que
son capaces de ofrecer este tipo de servicio, tanto en base de
datos como servidores como otro tipo de servicio. Por lo
tanto, una de las apuestas que creemos que deberían realizar
desde esta conselleria es la de conseguir que sean empresas
propias de Baleares las que ofrezcan este tipo de servicios,
tanto a empresas de aquí como a las distintas administraciones
de nuestras islas.

No sólo nos referimos a algo tan básico, como he
comentado, que es un sistema de venta on line, también nos
referimos a ser capaces de impulsar una industria de
conocimiento. Por ejemplo, que sea capaz de generar software
de forma competitiva, tanto a nivel de entretenimiento y
cultural -es algo que llevo un tiempecito diciéndolo y que por
ejemplo ahora se ha anunciado desde el Gobierno central que
se van a habilitar 70 millones de ayudas para fomentar la
industria del videojuego, que podría ser también el fomento de
una industria propia de aquí, de Baleares, fomentar la industria
del videojuego propio, que tantos cientos de miles de
millones de euros mueve en el mundo- como el desarrollo de
software, ya sea software sanitario para pequeños
comerciantes, servidores que ofrezcan todo tipo de servicios,
o un número muy largo de ejemplos que tienen que ver con la
industria del software en sí. Al igual que modernizar la
industria más tradicional, quiere decir ser capaces de que
gracias a las nuevas tecnologías consigan ser más
competitivas. Y lo vuelvo a comentar, se trata de ampliar, no
de sustituir.

En este sentido, otra pregunta que aunque parece muy
simple la pregunta en sí, creo que su respuesta debe medirse
muy bien debido a la situación de incerteza que tenemos sobre
cuándo se superará de forma global la crisis del coronavirus,
algo relacionado como ya he comentado a los fármacos en sí,
que, por cierto, también tiene mucho que ver con la inversión
que se ha hecho o que se ha llegado a hacer de la investigación
y desarrollo a innovación. Si actualmente, por desgracia, no
tenemos turismo a causa de la COVID-19, y como he
comentado gran parte del comercio se nutre en gran número
de turistas como clientes, ¿nos podría indicar desde su
conselleria a quién podrán vender nuestros comercios y la
industria de Baleares hasta que se recupere el sector turístico?
Y sobre todo, si cree que seremos capaces de marcar una línea
y un tejido que después no sea abandonado una vez que el
turismo vuelva a tener la misma fuerza que ha tenido hasta
ahora, que esperemos sea cuanto antes con la seguridad que
pertoca.

También siguiendo la línea de industria digital a
innovación, Baleares es una de las comunidades autónomas
que más ha incrementado el gasto público en I+D en los
últimos años, aunque, por contrario, lo que vemos es que las
inversiones del sector privado en esta materia suelen ser
escasas. Se ha mencionado una iniciativa en su intervención de
compra pública innovadora, lo cual supondría que todas las
mejoras tecnológicas, en especial las que tienen que ver
derivado del software, se pedirán a empresas de Baleares en
ese sentido. Me gustaría preguntarle, ¿qué experiencias hay en
ese sentido hasta el momento? ¿Qué impacto ha tenido sobre
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las empresas del sector? Y sobre todo si se tienen o se prevén
actuaciones adicionales al respecto, ya que esto también
fomenta nuestro tejido y nuestra economía.

Al margen de estas líneas básicas que creemos que desde
su conselleria deben ser fundamentales, y de cara a la
recuperación económica de Baleares, hay una cuestión lógica
en la que además nos consta que ya se está trabajando, pero
que debemos remarcar, que muchas empresas actualmente
tienen dificultad para pagar cualquier gasto corriente a falta de
ingresos, ya que a causa de la COVID-19 se han visto
afectadas por completo. Nos alegra saber que parte de las
ayudas públicas podrán destinarse a gasto corriente  al igual
que nos parece también un acierto vincularlo a la voluntad de
modernizar dichas empresas para conseguir que sean más
competitivas.

Y para acabar, volver a darle las gracias por esta
comparecencia. Y al resto de grupos sí que me gustaría pedir
una cuestión, y es que en algo tan importante como la
reactivación de nuestra economía, la economía de nuestras
islas, creo que sí que hay que estar a la altura, realizar
propuestas que sean realizables con la situación y los recursos
actuales, que todos sabemos que por desgracia cuenta esta
comunidad autónoma, ojalá fuesen mucho más, e intentar
conseguir que entre todos se recupere lo más rápido posible,
pero siempre con seguridad y sin olvidar que el punto de vista
sanitario, hasta que esto realmente esté solventado, tiene que
ser lo prioritario.

Y por favor lo pido, intentemos no jugar con esas retóricas
porque tanto en esta intervención como en la intervención de
una compañera cuando vino Francina Armengol hemos
recalcado y remarcado la importancia del sector turístico, que
queremos que se recupere cuanto antes posible, con
seguridad, y que de lo que estamos hablando es de intentar
crecer en el resto de tejido industrial o en el resto de tejido de
sectores productivos de una forma que ayuden a aumentar la
economía de nuestras islas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López, ha consumit dotze minuts del seu
temps. Vull fer-li un aclariment, els grups parlamentaris, com
he dit en el principi, disposen de quinze minuts i poden
utilitzar aquest temps en una o dues intervencions, per tant, a
vostè li quedarien tres minuts si després vol fer una segona
intervenció.

Sr. Yllanes, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gracias. Bueno, gracias por su intervención porque...,
bueno, yo creo que a lo largo de mi primera intervención -
gracias-, en mi primera intervención he ido dejando claro un

poco cuáles son las prioridades de la conselleria y qué
políticas queremos implementar precisamente para que de
alguna forma reviertan en la calidad de vida de los ciudadanos
y ciudadanas de esta comunidad, que se van a ver
especialmente golpeados precisamente por lo que usted
mencionaba a lo largo de toda su intervención, y es que,
lamentablemente, somos una economía enormemente
dependiente del turismo, o, para ser más precisos, somos una
economía enormemente dependiente del turismo
internacional, o sea, la isla de Mallorca creo que tiene un 96%
de los turistas que vienen todos los años son internacionales,
con lo cual en aquellas comunidades autónomas donde de
produce este fenómeno, esencialmente Baleares y Canarias,
pues precisamente es donde seguramente con mayor dureza
golpeará la crisis provocada por la COVID-19.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Perdón?

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixin parlar el vicepresident per favor.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Pero bueno. Sobre las cuestiones concretas que me ha
planteado. El tema del descenso en la factura de la luz, es
importante y antes he dicho en mi primera intervención que
mientras que en el año 2019 hubo unas 1.000 peticiones para
subvenciones para la instalación de autoconsumo, este año
hemos superado las 2.000. Veremos, lo ponía de relieve el Sr.
Melià, cuántas de éstas efectivamente, se pueden llevar a cabo
finalmente por el hecho de que hay una parte que tiene que
aportar la persona que quiere hacer la instalación de
autoconsumo para nutrirse de energías renovables. 

Pero también le digo una cosa, Sr. Melià, y aprovecho la
pregunta que me ha hecho el diputado de Podemos, para
decirle que, bueno, tenemos intención desde la conselleria, -
no, tenemos intención...- es cierto que no lo he dicho en mi
intervención inicial, pero se lo digo, tenemos intención en la
conselleria de sentarnos con las entidades financieras, para ver
si puede haber algún tipo de linea de crédito que permita que
el gasto mayor que se hace en el tema de instalación de
energía renovables, que es precisamente el gasto inicial que
tiene que hacer que al instalar, de alguna forma se pueda ver
reforzada por una apuesta por parte de las entidades
financieras. Igual que hay entidades financieras que tienen
abiertos diversos mecanismos de inversión que revierten, por
ejemplo, en la conservación de la posidonia, por qué no va a
haber lineas de ayuda en las entidades financieras o  de
inversión que permitan precisamente que esa apuesta por el
autoconsumo pueda ser eficaz en este momento, en donde sin
duda que las economías individuales y familiares van a ser en
general muy golpeadas por la crisis.
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Y, por tanto, partiendo de esos datos esperamos que dentro
de muy poco sean muchos los ciudadanos de Baleares que se
beneficien de una efectiva reducción de su factura. Y no sólo
eso, sino que además esos ciudadanos de Baleares de alguna
forma también puedan ayudar a combatir el problema de la
pobreza energética, que me temo que, con las consecuencias
que va a tener la crisis en la economía de Baleares, va a ser una
cuestión que va a reforzar la necesidad de atención por parte
del Govern de las Illes Balears. Por tanto, si además no sólo
somos capaces de abaratar la factura y todo lo que podamos
ahorrar en factura de la luz, lo  podamos emplear en otras
cuestiones que también son importantes, si al final la derivada
parece que inevitable, intentaremos que sea en el menor
impacto posible de la pobreza energética, también pueda tener
efectivamente respuesta a través de la implantación de
energías renovables. Aparte de que tenemos una serie de
horizontes que tenemos que cumplir, por lo tanto aquí no se
puede escatimar ni un solo esfuerzo en este tema y, además,
insisto, habrá que ser lo suficientemente hábiles para apostar
por aquellas lineas de recuperación económica que la propia
Unión Europea señala, vamos a depender enormemente de la
financiación europea. Si la Unión Europea habla de la energía
verde o de la transición verde, vayamos hacía esa transición
verde.

También un tema interesante que no he podido comentar
antes, pero creo que también es muy importante y será
plantearnos las cuestiones de la eficiencia energética dentro
del urbanismo en las Islas Baleares, porque también es un
tema en donde parece que habrá lineas importantes de
financiación por parte de la Unión Europea y todo lo que sea
dinero que nos pueda llegar desde Europa será bienvenido. 

Sobre las demás cuestiones que ha tratado usted. Bueno,
yo creo que el tema de la apuesta por la innovación, el tema de
la apuesta por las industrias a las que usted se refería, todas
aquellas que tienen que ver con el conocimiento y con la
información son enormemente importantes. Si hemos querido
potenciar el Parc BIT, como tal y como decía al representante
del Partido Popular, para que efectivamente el Parc BIT se
convierta en un parque tecnológico, bueno, pues las
actuaciones que se están haciendo desde la Dirección General
de Innovación van precisamente en camino de que nuevas
empresas puedan surgir y puedan precisamente implantarse en
ese polo de desarrollo innovador y tecnológico y de
conocimiento y de investigación que queremos crear en el
Parc BIT. Y sin duda que las industrias del videojuego, hoy
veía una noticia precisamente que colgaba Podemos acerca de
la capacidad que tienen las industrias del videojuego, todas las
industrias relacionadas con ese sector, de impulsar la
economía en la que participan. 

Y luego, bueno, pues, dentro de esa apuesta clara por la
diversificación económica, que no quiere decir abandonar la
actividad turística como motor económico principal, teniendo
en cuenta que además muchas de esas empresas que se dedican
a las tecnologías TIC, precisamente tienen relación con la
actividad turística. Y, por lo tanto, lo que no podemos hacer es
abandonar, es decir, nadie ha propuesto desde nuestro grupo
político y desde luego mucho menos desde nuestra

conselleria, que se abandone este motor económico esencial
para esta comunidad autónoma.

En cuanto al tema de la diversificación, también comentar
que precisamente en ese sentido va todo el tema de la compra
pública. El tema de la compra pública es un tema en el que me
intento ilustrar todos los días, pero la verdad es que tengo
dificultades y entonces como quería hablar de compara
pública, pues he pedido que me escribiesen los temas. Bueno,
pues actualmente me dicen que lo que está haciendo el Govern
de las Illes Balears es el diseño y ejecución de un plan de
actuación de compra pública integral en el territorio de las
Illes Balears y, además, la participación en un proyecto
europeo, este sí he tenido oportunidad durante estos días de
conocer este proyecto europeo, denominado eBay.
Actualmente me comentan que la Fundación BIT se encuentra
en la mitad de la ejecución del proyecto y que ya se han
conseguido los siguientes objetivos, primero el análisis
preliminar de la compra pública innovadora en las Illes
Balears; la creación de una plataforma de formación en linea
para dar soporte al personal, para dar apoyo al personal de la
comunidad autónoma, técnicos, jurídicos y de contratación en
los diferentes aspectos que tiene la compra pública
innovadora; la organización de seis seminarios internacionales
sobre diferentes temas específicos relativos a la compra
pública innovadora en diversos países europeos, entre otras
cosas porque esto es un proyecto también relanzado; o lanzado
importantemente por la Unión Europea y luego 3 reuniones
con personal clave, susceptible de impulsar la compra pública
innovadora en las consellerias del Govern de les Illes Balears
y de los entes del sector público instrumental, con el objetivo
de informar sobre los avances en esta materia de compra
pública innovadora y de recopilar experiencias para proyectos
específicos de estas características, además de impulsar un
funcionamiento de un plan de actuación y de proceso de
contratación concreto en las Islas Baleares. En esto estamos,
seguiremos el trabajo desde la Dirección General de
Innovación.

Y finalmente, comercios e industrias de las Islas Baleares.
Sin duda que están muy vinculadas al turismo y probablemente
la apuesta clarísima que se ha hecho por el turismo como
motor económico de estas islas, ha ido en perjuicio de
industrias de otra naturaleza, que se han visto de alguna forma
perjudicas por la enorme pujanza, o la enorme dependencia
que en la economía de Baleares ha tenido el turismo. Lo que
queremos es iniciar el camino de la diversificación, la
diversificación no nos llevará un minuto, no nos llevará seis
meses, no nos llevará 2 años, no, no, la diversificación
significa reducir la influencia del turismo en el PIB de
Baleares, impulsando otras actividades, como puede ser
también el sector primario. Sector primario que además tendrá
que ir ligado a las industrias agroalimentarias, precisamente
para producir un valor añadido, que en el fondo es lo que nos
interesa, que el valor añadido que pueda producir el comercio
y la industria de Baleares se quede aquí en Baleares, que no
tengamos que exportar ese valor añadido, porque precisamente
la dependencia tan absoluta del turismo internacional
provoque este tipo de sinergias, sino que efectivamente, todo
lo que sean capaces de producir, todo lo que sean capaces de
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avanzar en el modelo económico de Baleares por parte del
comercio y de la industria de esta comunidad autónoma, pues
se pueda quedar aquí como valor añadido a nuestra economía.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé Sr. Vicepresident. Ara per part del Grup
Parlamentari Ciutadans té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes a todos. Buenas
tardes Sr. Yllanes, es un placer poderle saludar, aunque sea a
través de este medio tan moderno. Le agradezco sus
explicaciones sobre las cuatro claves, que entiendo que son
transición, mesas de coordinación y las dos que nos ha
planteado, digitalización y modernización. Aplaudimos sus
esfuerzos en los diversos sectores, como en esto de lo de
Pascua, la iniciativa esta que tuvieron, y, eso sí, junto  al Sr.
Melià, yo lo que valoro enormemente es la disposición a
ayudar en el gasto corriente.

O sea, yo conozco sus limitaciones, tanto en cuanto a lo
que representa por parte de su conselleria, de los marcos en
los que tiene que trabajar, y las limitaciones que tenemos en
cuanto a comunidad autónoma con respecto al tema de la
economía en general, que habrá que afrontar, pero somos la
Comisión de Economía y alguien deberá dar respuestas,
alguien va a ser interpelado y va a tener que asumir las
responsabilidades sobre la economía de nuestras islas. Y yo
debo ser o más pesimista o más asustadizo que usted sobre las
consecuencias de esta situación, no veo el momento de, bien,
veo buena intención en este iniciar un camino de la
diversificación y en aprovechar, y temía, al venir a esta
comisión, escuchar hablar de economía verde, o economía
azul, o economía circular, estas otras economías alternativas,
y como que fuera el momento en esta cuestión que se decidió
hacer el siglo XX, el siglo XX y otras calamidades, el siglo
XX apostó mucho porque las crisis eran periodo de esperanza
o de oportunidades que, bueno, el siglo XX tuvo crisis
verdaderamente interesantes (...).

Yo temo más por la responsabilidad que tenemos sobre la
economía (...), y temo más que usted y soy más pesimista con
respecto a la conservación de nuestro tejido productivo,
industrial y comercial sobre todo, que vayamos a ser capaces
de mantenerlo. Alguien tiene que hablar de economía y de
economía (...) , la economía, los manuales de este tipo de
situaciones, sobre todo los que hemos utilizado últimamente
todas las democracias occidentales en los últimos años, han
sido los de Keynes, a pesar de que (...) obsoletos, sobre todo
con sus recomendaciones de consumo, gasto, obra pública.
Tiene además su corolario, su modernización en Milton
Friedman, en “el helicóptero del dinero”, precisamente para
incentivar ese gasto y ese consumo, y aquí es lo que vamos a
necesitar, porque el problema que va a haber para conservar un
tejido que sobrevivió del 8  al 13 gracias a la invectiva, a la
capacidad, al esfuerzo de sus profesionales, y que logró

remontar hasta el punto de convertirnos tributariamente en la
tercera autonomía siendo sólo 1.200.000, pongamos,
1.171.000, o sea, comparativamente con un número mucho
menor de habitantes, nos convertimos en la tercera y pujante
tributaria de este país, y eso hay que conservarlo.

Es verdad que esto depende del turismo en todos los
sentidos, es decir, claro, es muy distinto que delante de mi
escaparate pase una persona o pasen once, es evidente, la
diferencia todos la vemos. Todos sabemos de la importancia,
por mínimo que conozcamos a alguien que tiene un negocio
en Baleares, todos conocemos la tremenda importancia que
tiene en el equilibrio de las cuentas del año, o sea lo que se
vende en enero y lo que se vende en agosto. Los negocios
baleares trabajan con ese equilibrio, sabiendo que si vendo una
cantidad de..., con la cantidad con la que vendo en enero no
podría vender durante (...). 

Entonces el problema es que, vamos a ver, se lo voy a...,
digo, lógicamente todos estos afectan a la economía y creo
que alguien tiene que plantear esas opciones genéricas de si
vamos a ser keynesianos, si vamos a utilizar el “helicóptero
del dinero”, si vamos a ayudar con el gasto corriente, y eso lo
tendremos que responder desde esta comisión, así que sería
bueno conocer nuestras (...), ¿no?

Ahora, yéndole a los puntos concretos de su conselleria,
en cuanto a energía, que es donde perfectamente este iniciar
el camino de diversificación y poder..., y yo creo que ya
estamos todos y, como usted afirma, hasta las propias -y como
ha afirmado también el Sr. Diputado Alejandro López- hasta
las propias empresas energéticas están muy vinculadas, estoy
completamente de acuerdo, estamos vinculados todos. Ahora,
hay una cosa que no acabo de entender, que es esta pasión por
el autoconsumo. La energía eléctrica empezó..., la fábricas se
ponían debajo de un salto de agua, de algún sitio que sirviera
de fuente de energía para poder proporcionarse su propia
energía, hasta que descubrieron que era mucho más eficaz y
mucho más eficiente que la energía se hiciera en un sitio y se
distribuyera entre todos. ¿Por qué nos empeñamos en que se
la haga cada uno? No, pongamos energías verdes para todos y
entre todos; tenemos una red de distribución absolutamente
magnífica. El gasto..., dese cuenta de que estos sobrecostes,
vamos a repartir esos sobrecostes y ese esfuerzo entre la
ciudadanía. Y me dice usted que creará empleo; ¡pues claro!,
pero economía recordemos que también tiene una acepción
que es la de practicar cosas con economías realizadas con el
mínimo esfuerzo, intentemos hacerlas en común. Me está
usted diciendo que en lugar de un puente sobre un río
podemos hacer 27 pasarelas; que cada uno se haga la suya no
es eficaz. O un pueblo grande civilizado monta un puente y
tiene un solo servicio de mantenimiento del puente, no 27 (...)
arreglando pasarelas de cañizo y bambú; no tiene sentido.

Entonces digo que si de verdad apostamos por cambiar a la
energía verde, (...) sistema razonable, pongan ustedes todas las
condiciones. Es la administración la que debe impulsar,
háganlo con todas las condiciones y con todas las garantías
para el usuario, pero es extraño esto de que cada cual tenga
que tener su obrero, su electricista y tal.
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(...) de la energía, que es un tema apasionante en el que
podríamos (...).

Llevamos 55 días de confinamiento en todo el comercio
no esencial y en toda la producción industrial no esencial
detenida, es decir, con las cajas registradoras cerradas, no ha
sonado en ningún momento la campanilla, y sin embargo
acumulando facturas, tributos, suministros, personal..., todas
las cuestiones, todos esos sobres, los bancos, hipotecas,
alquileres, todos esos sobres acumulándose (...). La situación
para cualquier comerciante (...), y yo a los que encuentro están
planteándose trabajar para vender, o lo  que me plantean las
asociaciones de comerciantes es que piensan trabajar bajo un
cartel de “Se traspasa” o “Per vendre”, con una..., y pensando
ellos en cómo encuentran sistemas de prejubilación o  tal.
Dejar caer ese tejido comercial e industrial que hemos
logrado hacer en Baleares, que se recuperó tan enormemente
y con tanto mérito, no tiene sentido, y tenemos que ayudarlos
en eso, en los gastos, en el corriente, ¿de acuerdo?

Entonces, estoy de acuerdo en que haya nuevos modelos,
en que aprovechemos la situación para mejorar, y además es
con los presupuestos que usted venía (...) está haciendo
exactamente (...). Pero recordemos aquella frase del Siglo de
Oro, que en tiempos de turbación, no hacer mudanza, más
estar firme y constante en los propósitos y en la
determinación. Creo que es el momento en el que todos,
todos, todos nuestros esfuerzos, todos los esfuerzos de esta
comisión de Economía, deben dirigirse a mantener, sostener,
aguantar este tejido, porque este tejido es una construcción de
un imaginario verdaderamente meritorio que, si se nos cae, no
podremos sustituirlo con otro, no podemos decir “bueno,
vendrán otros comerciantes y podrán...”; no, esto es todo un
tejido humano, hecho de relaciones, hecho de confianza,
hecho de vecindad, hecho de buen hacer. Y sí, tenemos el
problema de -repito- que es distinto que te pase un cliente por
el escaparate y que te  pasen once, pero tenemos que
mantenerlo.

En este sentido nosotros además hemos hecho una PNL
donde planteamos los diversos problemas que creemos que
enfrentamos, (...), la falta de liquidez y la falta de ingresos, la
ruptura de la cadena de pago, que esto..., con la cadena de pago
es como los altos hornos: cuando se apaga, cuando deja de
funcionar volverlo a poner en marcha es francamente difícil.
El turismo como factor de equilibrio, que ya lo hemos hablado
en los distintos meses, en todos los negocios baleares (...) que
haya once clientes y no uno. El factor humano del que
acabamos de hablar, y las mercancías y los stocks, encima los
estacionales y los perecederos, que encima tendrán que
quedarse allí que ya hayan sido (...). Esto se puede llevar por
delante al..., dentro del pequeño comercio, con una casuística
enorme, la que va de una tienda de pipas de una calle  poco
conocida a la de un gran almacén de modas de nuestras
grandes avenidas, viendo toda esa casuística hay que..., a todos
estos tenemos que ofrecerles unas soluciones comunes.

Por esto nosotros hemos planteado, y le agradezco, y veo
que usted además está en ello y la creación de un... bueno,
nosotros planteamos tanto la creación de un plan estratégico

que sirva de guía a todos estos comerciantes que, como
plantea el Sr. Melià, andan bastante perdidos, oyendo hablar de
cómo se patean millones o se ponen a disposición, porque,
además, no acaban de fructificar, sino que se movilizan, (...),
se ve que los dineros tienen una capacidad de movilizarse,
como tenía (...) alemana desde la primera guerra, aquello de
que iban en tren, pues eso, movilizan; aquí se movilizan las
ayudas, pero en fin aquí van a hacer falta ayudas, perdido, y
ayudas pensando en que no van a (...) para mantener una cosa
que (...)

En esta, perdóneme, pero en la PNL lo que le
planteábamos, vuelvo a ella, es tanto la creación de un plan que
sirva de guía y norte  a todo este -voy terminando, Sra.
Presidenta, noto su impaciencia.

Y por otro lado, una mesa que no será necesaria porque
usted conoce la situación de abandono, incuria, mire, incuria
es una palabra extrañamente adecuada en esto, y no
digitalización de nuestros tribunales, como tenemos al
judicial, lo obsoleto de su sistema. Las cláusulas de (...) aquí
no va a poder evitarse, porque sí que esta situación era
imprevisible, no entraba dentro de lo previsible, con lo que
volverá a aparecernos continuamente.

Creemos en una mesa, en una mesa de negociación, en una
mesa en que, además, haya mediación en la que utilizando
expertos en justicia y expertos en esto ayudemos a la gente a
resolver sus diferencias por el miedo que tenemos a que
resulte colapsada nuestra justicia.

Y con esto básicamente, no sé si es un panorama muy
genérico, vuelvo a decirle que quedo muy agradecido por su
información, y espero que estas aportaciones sirvan de algo en
la economía balear, que creo que entre todos debemos
colaborar.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, he
terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez, ha consumit 12 minuts del seu temps,
per tant li queden 3 minuts si vol fer un segon torn
d’intervencions.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Yllanes, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes Suárez):

Bueno, Sr. Méndez, buenas tardes. Me ha planteado usted
una cantidad de cosas, afortunadamente tengo un economista
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aquí, dentro del equipo, y entonces podré hablar de Keynes y
de Milton Friedman sin meter la pata de forma grave. Ya le
anticipo que me dicen que somos no solo keynesianos, sino
que somos postkeynesianos, que somos una versión mejorada,
y que por eso nos importa sobre todo el aspecto cualitativo de
la economía y no es aspecto cuantitativo y que no nos gusta
nada Friedman, eh, porque fue asesor económico de Pinochet,
y no nos llevamos bien o no nos llevábamos nada bien con él
ni con su memoria.

Me decía usted, vamos a dejarnos de historias de economía
verde, azul, circular, ahí discrepo, Sr. Méndez, creo que el
tema de la economía verde, de la economía azul, como la
queramos llamar o el color que le queramos dar, y la
economía circular son absolutamente esenciales para la
recuperación económica de nuestra comunidad autónoma.
Entre otras cosas, insisto, porque tengo que insistir, en que
precisamente una de las líneas que va a reforzar la Unión
Europea para la salida de la crisis, teniendo en cuenta que la
crisis no es solo nuestra sino que es general en Europa, es,
precisamente, la economía verde, y si queremos también la
economía azul. Y creo que, precisamente las propuestas
relativas o muy vinculadas a la economía circular durante este
período de crisis ha podido salvar pues, por ejemplo, a que los
pequeños productores de agricultura de estas islas hayan
podido de alguna forma poner en valor sus productos, teniendo
en cuenta que habían perdido su principal clientela, que eran
los hoteleros; o, por ejemplo, que en su querida isla de
Menorca, bueno, pues precisamente se hayan llegado a
soluciones para aprovechar la producción láctea de Menorca
a través de las industrias queseras que hay en la isla cuando
antes de la crisis mucha de la materia primera que se utilizaba
en la producción quesera en Menorca, precisamente, se traía
de fuera, con todo lo que suponía de huella de carbono, con
todo lo que suponía de encarecimiento de costes por el
transporte; es decir que en este caso el hecho de que se haya
acudido en pequeña escala a la economía circular, creo que
para la industria agroalimentaria de la isla de Menorca ha sido
enormemente interesante.

Me dice usted o me hablan del autoconsumo, que parece
que se nos ha metido la idea en la cabeza. Verá, si fuésemos
Castilla-La Manca yo no hablaría tanto  de autoconsumo,
estaría promocionando el autoconsumo, pero podríamos
proponer la instalación de megaparques fotovoltaicos en
nuestro inmenso territorio, podríamos utilizar aquellas zonas
en donde la energía eólica fuese más interesante para instalar
cientos y cientos de molinos que produjeran energía eléctrica
y, por lo  tanto, pues seguramente no hablaríamos de
autoconsumo; pero somos una comunidad absolutamente
constreñida a su propia realidad física y esa realidad física nos
dice que somos cuatro islas, no somos cuatro islas
precisamente de gran tamaño y, por lo tanto, el autoconsumo
en alguno de los casos es la única forma o la única vía efectiva
que tenemos de implantación de las energías renovables en el
archipiélago.

Le pongo el ejemplo más claro, en Ibiza, más del 50% de
la población vive en diseminado y la propia orografía de la isla
dificulta enormemente la instalación incluso de los parques

fotovoltaicos del tamaño más pequeño que se pueda imaginar.
De ahí que tengamos que fomentar el autoconsumo, de ahí
que, especialmente en las Pitiusas, fomentar, tanto en Ibiza
como en Formentera, el autoconsumo es una forma en
Formentera de proteger un territorio de enorme fragilidad por
su tamaño y por sus especiales característica y, además, en
sintonía absoluta con el Consell Insular de Formentera;
también lo es de proteger el paisaje impecable de Menorca y
también en sintonía absoluta con el Consell de Menorca; y
ahora queremos reforzar la colaboración con el Consell de
Ibiza porque en Ibiza el autoconsumo es la única vía que
tenemos para la implantación de renovables, el autoconsumo
de fotovoltaica o de microeólica, que ninguna de las dos se
descarta, igualmente en Menorca también probablemente la
microeólica pueda tener sentido, pero que, como puede ver,
van normalmente vinculadas a instalaciones de pequeño
tamaño, ¿por qué? Porque también una preocupación por parte
de la conselleria por la protección del frágil territorio de
nuestras cuatro islas.

Pero eso no quiere decir que hayamos olvidado otros
sectores económicos y desde la conselleria se han lanzado
líneas de ayuda para la instalación de energías renovables en
el sector hotelero. Y yo espero convencer a una parte del
sector hotelero capaz de hacer inversiones que apuesten, en el
caso de que quieran, bueno, hacer las reformas que hacen
todos los años para poner sus establecimientos perfectamente
operativos para la temporada, en que si quieren seguir
haciendo inversiones pues tengan también presentes las
renovables en esas inversiones o que puedan pensar en
criterios de eficiencia energética, porque es muy importante.

No le quepa la menor duda que me preocupa tanto como a
usted, igual que creo que nos preocupa a todos los que
estamos aquí sentados, el serio problema que se abate sobre
la industria o  sobre el comercio de nuestra comunidad
autónoma. Y en el tema del comercio, aparte de las líneas ICO
que ha abierto el Gobierno central o de las líneas IFA que,
insisto, pueden llegar a financiar hasta 200 millones de euros
dentro de nuestro territorio  y promovidas por el Gobierno,
nos encontramos con el trabajo que ha hecho la Conselleria de
Hacienda; la Conselleria de Hacienda de esta comunidad habló
con las entidades financieras, ¿para qué?, para que de alguna
manera pudiesen anticipar o ayudar a aquellos que pudiesen
acceder a estas líneas de crédito, con la idea de que pudiesen
poner en funcionamiento cuanto antes sus negocios.

Y además, lo he comentado en mi intervención inicial, en
la línea de ayudas que planteamos desde la Dirección General
de Comercio, precisamente hemos incluido el gasto corriente
porque tenemos muy claro cuáles son ahora mismo las
principales necesidades a la hora de empezar a funcionar. Me
ponía de relieve las dificultades que han tenido, el Sr. Melià,
y, efectivamente, es cierto que el Gobierno central, hasta el
domingo por la tarde, no publicó las líneas o las medidas de
seguridad que se debían implantar cuando la apertura se
producía el lunes siguiente, pero sí que es verdad que
estuvimos durante todo el fin de semana intentando trasladar
esas medidas que hoy se han concretado, en esas 14 líneas de
seguridad, en esa cartelería que se ha entregado para que todo
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el mundo pueda tener clara cuál es la regla de las tres emes,
que es la distancia entre personas, que son las manos limpias
y el uso de las mascarillas y, bueno, todo lo  que esté en
nuestra mano será para ayudar al sector comercio.

Y confiemos en que, a medida que vayan desapareciendo
las restricciones que para el funcionamiento normal de estos
sectores económicos tiene el decreto del estado de alarma,
que ha sido prorrogado esta misma mañana en el Congreso de
los Diputados, pues podamos efectivamente o digamos que los
comercios y las industrias dentro de nuestro territorio, pero
sobre todo los comercios, que es a lo  que usted más
directamente se refería, puedan recuperar su actividad normal.

Así como de Keynes no puedo hablar sin chuleta, sin
embargo me ha citado usted a San Ignacio de Loyola y, por mi
formación jesuítica, creo que sí puedo hablar, y debo decirle
que en este caso estoy absolutamente en disconformidad con
lo que dijo el fundador, aquello de que en tiempos de
tribulación mejor no hacer mudanza. En tiempos de
tribulación como los que tenemos ahora yo creo que
precisamente apostar por la diversificación, apostar por que
no sea tan grande la dependencia de un motor económico tan
importante como el turismo, y que estoy convencido de que
podremos implantar todas aquellas medidas que recuperen la
actividad turística, como me reclamaba of the record el Sr.
Sagreras, este mismo año, ojalá pudiésemos tener actividad
turística este mismo año, sería una magnífica noticia para esta
comunidad autónoma; pero si no para que el año 2021 sea un
año de recuperación, pero que, aparte de eso, podamos tener
también otros motores económicos que tiren de la economía
de Baleares y que podamos conseguir no solo poder seguir
incidiendo en aquellas políticas que van dirigidas de alguna
forma a garantizar el estado del bienestar, me estoy refiriendo
a políticas sanitarias de servicios sociales y de fomento del
empleo, sino que también, de alguna manera, pues podamos,
con esta diversificación económica, bueno, pues avanzar en la
proyección de nuestra comunidad autónoma.

Y ya digo, discrepando de Ignacio de Loyola, en este caso,
hagamos mudanza porque será muy importante, y porque
volvemos a lo mismo, y puede parecer que es un mantra que
me he aprendido para venir aquí, pero es que el problema es
que si uno normalmente a lo mejor no invertía mucho tiempo
o mucho interés en las páginas salmón, ahora es
absolutamente obligatorio  y todos los días, todos los días
tenemos informaciones acerca de que no solo Baleares, sino
que toda España se tiene que replantear el modelo turístico en
el que estaba basada esencialmente nuestra economía, que hay
que pensar no en el turismo como... o no en la desaparición
del turismo como motor económico, sino en repensar el
modelo turístico que queremos aquí, en las Islas Baleares, y
no le quepa la menor duda que desde el Govern nos vamos
aponer manos a la obra, y también vamos a incidir y en la
innovación, ¿por qué?

Porque insisto que no es un mantra que me he aprendido,
sino que cuando uno lee cuáles son las políticas que va a
incentivar la Unión Europea, y nosotros estamos dentro de la
Unión Europea aunque muchas veces nos parezca que la Unión

Europea actúa a espaldas de los intereses de Baleares, bueno,
pues seremos lo suficientemente hábiles para subirnos a los
carros que ellos nos proponen, y que son precisamente esa
economía verde que al principio digamos reducía en su
posible impacto en la renovación o en la recuperación
económica de las Islas Baleares, en todo lo relacionado con
la transición energética y en todo lo relacionado con la
eficiencia energética y el ahorro de energía, ¿por qué? Porque
otra de las informaciones que hemos recibido constantemente
durante estos días, y muchas de ellas han venido de afamados
economistas, son precisamente que no nos podemos olvidar
de que tenemos un serio  problema, que es el problema del
cambio climático, y que ese problema también debe ser
afrontado a la hora de comenzar la recuperación económica de
Europa una vez que pasemos digamos que el pico de crisis de
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Aprofit, mentre  fan la neteja de la
tribuna, per dir als diputats i diputades que són a la resta d’illes
que si no tenen l’ús de la paraula els agrairia que aturassin el
micròfon perquè dificulten el so de la cambra.

I té la paraula el Sr. Joan Mas, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, gràcies diputats. Saludar els companys
diputats que són a la resta d’illes, agrair al vicepresident la
seva presència avui aquí i a tot el seu equip.

A veure, és difícil no caure en tòpics per definir els dies
que vivim, però siguin tòpics o no la realitat ens diu, entre
moltes altres coses que hem descobert aquestes setmanes,
dues coses ben clares: la primera és que les Illes Balears hem
pegat de morros amb el monocultiu del turisme i la bufetada
és de dimensions incalculables. La segona és que serà el
mercat local el que ens treurà d’aquest pou i el que ens farà
aguantar els mesos que venen. Per tant, el canvi de paradigma
és girar la mirada cap a les empreses i els consumidors locals,
és imprescindible; el canvi de paradigma, la diversificació
econòmica o l’enfortiment del mercat local, tot i que ja eren
objectius abans d’aquesta crisi del coronavirus, a dia d’avui
són una necessitat, no un objectiu.

I ja que ho fem, ho hem de fer bé i sobretot procurar que
tot el que invertim tant en euros com en esforç i en capital
humà sigui perdurable en el temps, no posem pegats, facem
les coses amb seny perquè ens duri al llarg del temps.

La seva conselleria té a les seves mans bona part de les
competències necessàries per dur endavant aquesta tan parlada
diversificació econòmica: indústria, comerç, transició
energètica, són tres sectors en els quals tenim molt de camí
per córrer i que podem demostrar que aquest govern està
compromès amb els sectors productius i sobretot amb les
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persones i empreses que generen riquesa fent feina, jo crec
que és una de les claus, generar riquesa fent feina, no d’una
manera especulativa.

Aquest compromís s’ha de reflectir, però, en accions
concretes, hem d’anar al concret; accions, per exemple, que
facilitin que la indústria local i el comerç de proximitat
estiguin interconnectats, els sigui fàcil i econòmic produir i
sobretot que siguin competitius en el mercat. La paraula
“competitiu” també és una de les paraules clau, el consumidor
ha de comprar el producte local perquè es troba a l’alçada de
les seves necessitats, no per patriotisme o pel que sigui.

Bé, anem per parts, indústria, Sr. Conseller, el sector ha de
rebre un missatge clar, un missatge molt clar i nítid: el Govern
juga forta amb el sector. Sr. Conseller, escolti les patronals i
aprofitant el Pla d’indústria, que el tenim de la legislatura
passada, hem de pegar una empenta grossa a uns quants eixos
bàsics: modernització de la maquinària, promoció comercial,
digitalització, internacionalització, innovació i disseny. Vostè
té l’eina, té l’IDI, facem que l’IDI lideri aquests eixos dins la
indústria.

Per altra banda, hem de fomentar la col·laboració entre
indústries, per això tenim els clústers, en tenim diversos, en
tenim a ple rendiment, com per exemple el d’indústries
químiques que ha donat un exemple durant aquesta crisi,
perquè s’ha posat al capdavant i donat una exemple en aquesta
crisi; en tenim dins el forn, a punt de veure la llum, com el
d’Habitat, que també serà molt interessant veure la reacció ja
postcrisi o postemergència sanitària; i altres en estat
embrionari, com l’agroalimentari, tots aquests, tots, els que hi
ha, els que són dins el forn i els que es troben en estat
embrionari, són importants i els hem d’aprofitar i a tots els
hem de donar un fort impuls. La cooperació entre indústries
és imprescindible si volem generar riquesa, per tant, ocupació
i diversificar l’economia.

Quant al comerç, el mateix que la indústria, necessitam un
pla de modernització pactat amb les patronal, amb uns eixos
clars que arribin d’una forma senzilla als comerciants. Parlam
de petit comerç, de comerç de proximitat, parlam d’aquell
autònom que té una botiga oberta, que obri el portal cada dia,
que és ell tot sol o amb dues o tres persones, no parlam de
gent, de persones que es puguin permetre el luxe d’anar a
córrer darrere BOE i BOIB, etc.

És important també facilitar la col·laboració entre la
indústria local i el comerç de proximitat.

Miri, avui Unió de Pagesos ha fet públic un estudi, el du
publicat l’Ultima Hora, que ens diu que no arriba al 20% el
producte local que ofereixen les grans superfícies. Ara bé, si
aquest mateix estudi el fem a mercats i a comerços de
proximitat segur que ens dóna unes dades totalment diferents.
Els resultats serien diametralment oposats.

Als comerciants els ha d’arribar, com deia, clar i nítid el
missatge que el Govern donarà una mà a totes aquelles
persones que vulguin posar en marxa o modernitzar un comerç

a un poble o a barriada. Això, de rebot, afavorirà també la
indústria i els productors locals.

Quant a la transició energètica ho ha dit vostè: apostam per
les instal·lacions d’autoconsum, però també és important
veure, baldament hi hagi gent que en faci una mica de befa i
broma, és important veure el sector com a una peça important
per a la innovació industrial del país. 

A tot això, és imprescindible la cooperació i la complicitat
entre institucions, consells i sobretot ajuntaments. Amb
aquesta crisi hem vist clarament que els ajuntaments són la
peça clau de l’engranatge institucional. És on els ciutadans
acudeixen quan tenen un problema. Això ja ho sabíem, però
s’ha vist agreujat aquestes setmanes i ho hem pogut tocar molt
amb les mans. Tots els ajuntaments, tots, han estat a peu del
canó. No sortirem d’aquesta crisi si no ho fem de baix cap
amunt, construint de baix cap amunt. Dotem els ajuntaments
de les eines necessàries perquè ells coneixen bé el teixit
empresarial que tenen al seu municipi. Facin feina amb ells,
amb patronals i sindicats, serà la millor manera de sortir-ne.

I bé, tot el que hem parlat aquí, tot, necessita pressupost,
sense euros no podem fer res, sense cacauets la mona no
balla, i els pressuposts del Govern estan com estan, també
n’hem de ser plenament conscients, d’això. És per això que
hem d’anar al Govern central, Sr. Yllanes, que per al Govern
central el REB no sigui una prioritat tampoc no és una novetat,
és a dir, és una cosa que sabem, és història, ho sabem, no és
una novetat, no pel coronavirus...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “Ara hi ha
arribat Podemos”)

... no pel coronavirus, sinó perquè a les Illes Balears, governi
PSOE governi PP baldament ara ho reclami, mai no hem estat
una prioritat. Per tant..., però ara, Sr. Conseller, hem d’anar al
Govern central a reclamar justícia, com deia ahir al plenari el
portaveu de MÉS, Miquel Ensenyat, hem de reclamar justícia.
Fins ara ens han sucat, hem pagat els capritxos de l’Estat. Ara,
però, és una qüestió de rescatar les persones i el país. 

Resolguem el tema del finançament de les Illes Balears i
podrem donar el suport necessari al teixit empresarial del país
perquè, tal com diu Guillem d’Efak, al seu poema Siau qui
sou :  “no som nins de mel i sucre i ens sabem governar”.
Gràcies.

A SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas, ha consumit nou minuts del seu temps.

Ara té la paraula el Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. Mas. Vull dir que he estat prenent notes del
que ha dit al llarg de la seva intervenció i estic absolutament
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d’acord amb la majoria de qüestions que ha plantejat i crec que
des de la conselleria s’ha fet una bona feina precisament per
a aquest tema.

Comentava vostè col·laboració entre totes les
administracions, obligatòria, per a qualsevol dels eixos que té
aquesta conselleria en les seves competències, per a comerç,
per a indústria, per a innovació, per a energia, per a transició
energètica hem d’estar en contacte constant amb els consells
insulars i amb els ajuntaments, lògic.

 I li diré una cosa: en aquesta crisi que hem tingut i  en
aquestes reunions que hem mantingut des de al conselleria, la
FELIB ha estat sempre -sempre- un dels interlocutors
constants en el tema d’obertura de mercats, problemes amb
mesures de seguretat, sempre, sempre la FELIB ha estat en
aquestes reunions perquè és lògic, perquè no pots fer
polítiques d’espatlles als ajuntaments, faltaria més. Qui sap
millor que els ajuntaments quins són els problemes que té el
petit comerç, però hi ha polítiques implementades des de la
conselleria, el tema dels centres comercials a cel obert, en
què s’ha començat a fer feina abans de la crisi, que està
pensada precisament en absoluta col·laboració amb els
ajuntaments, pens en l’Ajuntament d’Inca, pens en
l’Ajuntament de Vila, vull dir que, lògicament, la col·laboració
és constant.

Ha parlat de temes.., evidentment molt important,
modernització, innovació, digitalització són paraules clau per
a aquesta conselleria i jo crec que una part important dels
sectors econòmics que més colpejats han sortit pel tema de
l’emergència sanitària s’han adonat de l’important que és
apostar per la modernització, per la innovació i per la
digitalització, pens en el sector primari d’aquestes illes. Les
plataformes digitals que s’han implementat per poder donar
sortida al seu producte crec que ha estat una revelació de quin
ha de ser necessàriament el futur del sector primari.

El sector primari col·laborant, fent feina juntament amb
tot el sector d’indústria agroalimentària tendrà un reforçament
per al futur indiscutible  i  probablement ja no hi haurà una
dependència tan gran que els hotelers i la restauració siguin
els principals clients, sinó que jo crec que hi haurà una aposta
molt evident per part de la ciutadania quan a la ciutadania se li
ha simplificat l’accés al producte d’aquí, al producte local de
Balears. Quan els productors han tingut una plataforma per
poder rebre comandes on line  i  han pogut fer el trasllat al
domicili del client tot s’ha revelat com a una eina molt
important precisament per enfortir el sector primari d’aquesta
comunitat autònoma.

I crec que ja no hi ha passes enrere, vull dir, se n’han
adonat -i això ho vàrem parlar alguna vegada amb les patronals
de comerç- de la importància que té la modernització, de la
importància que té l’aposta per la digitalització. I tenim el
compromís evident per part de la conselleria de proporcionar
a través de la Direcció General d’Innovació, a través de
l’Institut d’Innovació de les Illes Balears, de poder
implementar plataformes logístiques que puguin permetre que
es continuï amb aquesta feina, amb aquesta tasca d’afavorir

l’activitat econòmica d’aquests sectors, perquè és molt, molt
important. Entre altres coses perquè tant el tema de la
modernització i digitalització del nostre  comerç, l’aposta
evident per millorar la indústria d’aquestes illes, totes les
mesures que s’han pres o que es prendran des de la conselleria
estan pactades amb el Consell de la Indústria. Hem tingut molt
en compte el sector industrial per prendre aquestes decisions.
Per què? Perquè és veritat que és un sector que està
sincerament colpejat d’anys enrera i que és important que
puguem recuperar, perquè parlam de diversificació, parlam de
no dependre d’un monocultiu com el turisme, que s’ha revelat
feble per un virus i, per tant, lògicament ens trobam en aquesta
tasca.

I després, bé, jo crec que aquest és el gran tema. Jo tenc un
avantatge i és la meva edat i que ja no tenc problema en dir a
qualsevol què pens i dir-ho clarament, aquí ja no hi ha cap
mena de risc ni professional, ni personal, arriba ja un on vol
arribar, a un feliç retir i a una vida tranquil·la, però li dic que
farem una aposta molt evident perquè el que va dir  e l Sr.
Ensenyat ahir en el Ple de la cambra sigui una realitat, i és que
les Illes Balears han reconegut l’esforç que han fet aquests
anys per ajudar aquestes comunitats autònomes que estaven en
pitjor situació, perquè en aquell moment el turisme era la
gallina dels ous d’or. Però ja està bé, crec que la presidenta
del Govern ho va dir ben clarament ahir, el que reclamarem de
Madrid és el tractament que es mereixen aquestes illes i
l’esforç econòmic que es mereixen aquestes illes. Jo
sincerament escoltar, i crec que no és una opinió meva, és una
opinió general de la majoria d’opinadors en aquest país, que
les comunitats que rebran més doblers per part del Govern
central siguin aquelles que més han apostat per la sanitat
privada i no per la sanitat pública, sincerament és un sarcasme,
és un sarcasme. Per què? Perquè, finalment, els que han fet bé
la seva feina, els que han fet millor la seva feina de contenir el
virus, de poder disminuir els efectes de l’emergència sanitària,
seran menysvalorats a l’hora de repartir aquests 16.000
milions d’euros que té el Govern central. 

És clar que sí, que parlarem d’això, perquè un finançament
just per a les Illes Balears, significarà uns millors pressuposts
per a aquesta comunitat autònoma i, per tant, tots aquests
sectors absolutament estratègics per a la recuperació
econòmica es veuran afavorits si efectivament som capaços de
convèncer el Govern central, i no és una tasca fàcil, que les
Illes Balears es mereixen el tractament just que no se li ha
donat aquests darrers anys. Aquesta serà una de les feines que
haurem de fer, una vegada que reactivem l’economia d’aquí,
tot el tema que ha parlat de foment dels clústers, de la
digitalització, de la modernització, de la innovació, de l’aposta
pel consum de proximitat, de l’aposta pel sector primari, de
reforçar la indústria, tot això està en el Pla de reactivació
econòmica que el Govern vol pactar amb tots els grups
polítics que tenen representació en aquestes Illes Balears i,
bé, aquesta serà la feina per part d’aquesta conselleria d’aquí
fins que puguem recuperar una certa normalitat, aquesta nova
normalitat en aquesta espècie de neologisme que s’ha
instal·lat a la política espanyola, a partir de quan sortim de la
crisi sanitària i comencem a fer feina de veres, que ja n’hem

 



ECONOMIA / Núm. 15 / 6 de maig de 2020 271

feta durant aquest mes i mig que hem estat confinats, per
recuperar l’economia de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Ara per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. En plena emergencia sanitaria
vemos que continua usted como si nada hubiera pasado, o al
menos esa es la sensación que me ha quedado después de oírle
a usted en esa comparecencia. Creo que nos merecíamos
conocer cuáles son las medidas que ustedes van a poner en
marcha para luchar contra esta situación y no que nos explique
su programa de gobierno, que es idéntico al discurso que usted
nos ofrecía antes de esta crisis. Es muy decepcionante
comprobar que el Govern balear no sólo no actúa antes la
crisis para prevenir las necesidades que podíamos tener y que
se iban a producir, sino que ahora vemos que siguen como si
la cosa no fuese con ustedes.

No sé si son conscientes de la hecatombe que significa una
bajada del PIB de más del 30%. ¿Saben cuántos comercios van
a bajar la barrera? O mejor dicho, no van a volver a abrirla. Las
asociaciones de comerciantes están advirtiendo que muchos
no abrirán por el miedo y la incertidumbre, no sólo en cuanto
a las medidas sanitarias que deben adoptar, sino también en
cuanto a la difícil viabilidad de sus negocios, bajo las
condiciones asociadas a esta “nueva normalidad” que dicen
ustedes que nos espera y por la “desescalada”, otra palabra
también inventada, para evitar decir “desconfinamiento”, que
nos imponen desde el Gobierno de España. 

Y usted sigue con las mismas lineas de ayudas que antes,
yo creo que debería replantearse todo su presupuesto y
orientarlo no a la innovación o a la transición energética, que
es importante, pero es que hoy estamos en una situación
extraordinaria, y lo importante ahora es salvar nuestro tejido
productivo, nuestra industria y nuestro comercio, porque lo
contrario implica la destrucción de miles de puestos de
trabajo y ruina y miseria para los habitantes de estas islas.
Usted debería estar exigiendo en el Consejo de Gobierno de
las Baleares, la revisión de todo el presupuesto de la CAIB, de
toda la megaestructura que tienen montada y solicitar que se
deriven los recursos necesarios al impulso y reactivación
económica de nuestra industria y nuestro comercio.

Celebro que sea usted consciente, al igual que yo lo soy,
del desasosiego que causa en el comercio y en la industria la
improvisación continua del Gobierno de España, explicaba
usted en su primera intervención que unas pocas horas antes
todavía no se sabe muy bien cuáles son las medidas y que
luego siempre tienen que rectificar lo que ya han avanzado.
Por tanto, en eso estamos de acuerdo, la adopción de medidas
de última hora no ayudan para nada y encima además luego es

que las cambian a las pocas hora. Por tanto, ahí sí que tenemos
un punto de encuentro.

Proponer una moratoria a los propietarios no es un
actuación propiamente del Gobierno, quiero decir que es una
actuación de los propietarios. ¿Qué medidas concretas van a
implementar para que los propietarios se acojan a esa
moratoria en el cobro del alquiler, no sé si van a contemplar
ayudas directas, subvenciones, incentivos fiscales para que los
que se acojan a estas moratorias? Estaría bien poder tener ya
algún adelanto de todo esto.

Yo creo que han pasado dos meses ya desde el inicio del
confinamiento y desde el cierre de las barreras de las
comercios y de las empresas. Todos éramos conscientes de
que no se trataba de una medida de 15 días y esperaba
sinceramente que se hubiesen puesto ustedes las pilas y
tuviesen un plan concreto para salvar la economía de Baleares.
Pero, dos meses después, nos falta concreción, esa
inactividad, esa inconcreción está haciendo aún más daño
porque la incerteza no es buena compañera de la economía;
que los industriales y los comerciantes no sepan con qué
herramientas podrán contar, no favorece la confianza en el
sistema y, por tanto, las posibilidades de salvar su producción
ante una situación en la que deben acudir al endeudamiento
para poder subsistir durante estos meses sin actividad, se hace
más complicado.

Por todo ello es importante que se pongan manos a la obra
y que empiecen a inspirar confianza, con medidas concretas y
eficaces para paliar esta crisis, no para seguir avanzando en
innovación o en inversiones, ahora no es el momento, eso es
importante, pero ahora hay que salvar lo que ya hay para poder
luego seguir avanzando.

Además, muchos comercios dependen del turismo,
prácticamente la totalidad de comercios en zonas turísticas no
podrán abrir si no hay turistas y, por tanto , si no abren los
hoteles ellos no tienen clientes. Esto significa que la llamada
“desescalada” es igualmente ruinosa que seguir en la fase
cero, porque abrir sin clientes es aún más ruinoso que
permanecer cerrados. ¿Sabe cuál sería el mejor plan para
Baleares y para nuestro tejido productivo? Medidas de
seguridad y sanitarias, tests masivos para demostrar que
Baleares es un destino seguro, apertura de aeropuertos y
hoteles para poder recuperar la normalidad, pero la de
siempre, dejémonos de eufemismos con la "nueva normalidad"
que se han inventado.

En cuanto al REB, desde luego es ahora o nunca, si en esta
situación trágica, donde Baleares va a ser una de las regiones
de España más perjudicadas con mucha diferencia, no
consiguen ustedes articular un verdadero régimen especial
para Baleares que tenga en cuenta nuestra insularidad, tal y
como ya anunció nuestra Constitución Española hace 41 años,
entonces el fracaso de este gobierno ya será escandaloso, no
sólo por perder la oportunidad económica sino también la
política, dado que son los mismos partidos los que están
sustentando hoy por hoy al Gobierno de España. Y desde luego
no tendría ninguna justificación no aprobar en medio de todas
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las necesidades las necesarias medidas que habrán de
adoptarse, un verdadero régimen especial balear con medidas
fiscales diferenciadas que permitan a Baleares evolucionar en
igualdad de condiciones que el resto de España. 

En cuanto a las sospechas de que su grupo pretende un
cambio de modelo o mejor dicho de estructura, que ha
manifestado algún grupo antes que yo, permítame que le
explique que no son sospechas infundadas precisamente, en
primer lugar, porque el partido político al que usted pertenece
no es precisamente un defensor a ultranza de nuestro modelo
económico basado en la economía de mercado; y, en segundo
lugar, porque dirigen ustedes también la Consejería de
Agricultura y en esta misma comisión su compañera Mae de
la Concha, consejera de Agricultura, nos dijo que era probable
que entrásemos en una recesión económica en el futuro y que
en tal caso era una oportunidad estupenda para pasar de un
modelo basado en el turismo a un modelo basado en la
agricultura. Por tanto, yo sí que entiendo esa preocupación por
parte de muchos de que este gobierno no esté dirigiendo su
actividad política hacia el rescate de nuestro modelo
económico hasta ahora, y además comparto esa preocupación.

Además, expresiones, como “nueva normalidad”, tampoco
ayudan., y si a eso le añadimos todas las actuaciones llevadas
a cabo antes de la crisis tendentes a limitar el turismo, como
la moratoria en la llegada de cruceros a partir del 2022, pues
lo lógico y normal es que muchos sospechemos que no están
ustedes por la labor de apostar por el sector turístico para
salvar nuestra economía. A la vista de que tampoco nos trae
usted propuestas concretas para ello, que después de dos
meses siguen ustedes en su consejería con la misma hoja de
ruta hablando de emergencias climáticas y transición
energética y que no cuentan aún con ninguna solución para
suplir los cerca de 1.200 millones de euros que van a faltar en
el presupuesto aprobado para 2020, lo único que podría
salvarnos es la creación de una comisión no permanente en
este parlamento, donde desde aquí podamos articular todas las
medidas que van a ser necesarias para evitar llevar a la ruina a
nuestras islas. 

Yo le recomiendo que vaya replanteándose el presupuesto
global de su consejería y del resto del Govern, que elaboren
un nuevo presupuesto de base cero eliminando todas aquellas
partidas que no sean imprescindibles para la recuperación
económica de nuestra comunidad autónoma y que se
replanteen toda su acción de gobierno e incluso la estructura
sobredimensionada, porque simplemente no van a poder
pagarla. 

Precisamente el objetivo absolutamente prioritario debe
ser el mantenimiento del tejido empresarial y productivo y
todos los esfuerzos deben dedicarse a ese objetivo prioritario,
junto con el refuerzo de nuestro sistema sanitario. No
deberían estar pensando en innovar en el sector público
empresarial sino en disminuir y eliminar gran parte  de ese
sector público empresarial, que es ruinoso para las arcas
públicas. Mantener el tejido empresarial y productivo es
precisamente lo único que nos garantiza mantener la
administración para que esta pueda atender las necesidades

sanitarias y las de las personas con más vulnerabilidad y
fortalecer así la política social.

Por tanto, yo concluyo de esta comparecencia que no están
ustedes analizando la realidad del escenario que vivimos. Los
empresarios no saben si podrán mantener a flote sus empresas
y ustedes están hablando de fomentar la inversión en
innovación, la economía circular, y luchar contra la
emergencia climática. Esto no es lo que esperaba oír hoy aquí,
ni yo ni la mayoría de empresarios que viven con angustia el
hundimiento económico en el que estamos inmersos.

En su primera comparecencia yo misma le hablé de la
visión..., en la primera comparecencia en esta comisión, en
septiembre creo que fue, yo misma le hablé de nuestra visión
de nuestro grupo VOX sobre lo que debíamos hacer por
nuestra industria, yo misma coincidía con usted en la
necesidad de avanzar hacia una economía circular, de la
necesidad de invertir en innovación, pero todo eso era en el
contexto anterior a esta crisis, hoy la prioridad y el motivo de
su comparecencia es literalmente informar sobre la situación
actual y futura del comercio, la industria y la innovación de las
Baleares a raíz de la crisis generada por el estado de alarma
decretado por el Gobierno de España, para conseguir frenar la
expansión de la COVID-19. Pero parece que la película no va
con ustedes, o que prefieren ignorar la situación en la que
vivimos.

Todas las medidas que usted ha mencionado, para empezar,
requieren de una capacidad del gasto por parte del Gobierno
balear que hoy por hoy sabemos que no tiene. Los
presupuestos están quebrados. Le agradecería que adquieran
consciencia de la realidad y que trabajen para ayudar a la
supervivencia de nuestro sector productivo y, una vez salvado,
ya tendremos tiempo de implementar medidas relacionadas
con la transición energética, la innovación o la creación de
nuevas escuelas en la UIB, como ha dicho también que quieren
crear ahora la escuela de comercio, yo creo que no es el
momento ahora de sacar ayudas para que las empresas
inviertan o de aumentar el gasto en nuevos proyectos, sino que
es el momento de intentar evitar la destrucción de nuestro
tejido empresarial.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas, ha consumit onze minuts del seu
temps.

Ara té la paraula el Sr. Yllanes. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Sra. Ribas, cuanto se parece su discurso al que escuché
ayer mismo al portavoz de su formación política. Ustedes en
su realidad paralela; ustedes en los tests masivos, no los hace
ningún país del mundo, ningún país del mundo, pero ustedes
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han inventado la piedra filosofal de la recuperación económica
de las Islas Baleares son tests masivos que no hace ningún país
del mundo, pero siguen ustedes en eso. Ya le digo, ayer lo
mismo, el Sr. Campos, exactamente el mismo discurso que
usted.

Por supuesto abrir puertos y aeropuertos porque, claro,
¿dónde se van a hacer las pruebas que nos garanticen que
efectivamente que las personas que nos visitan no vienen
contaminadas? ¿En origen? ¿Se va a dirigir usted
personalmente a los países emisores para que hagan en sus
aeropuertos y en sus puertos pruebas tests masivos? Pues me
imagino que les van hacer a ustedes un caso absolutamente
loco.

Y claro, verá, realizar tests se hizo el otro día en la barca
de Formentera con 76 personas, se retrasó una hora y media
la barca en Formentera, pero se hizo un trabajo  muy serio,
muy serio. Probablemente, lo que ustedes llaman tests
masivos será medir la temperatura, que es enormemente
eficaz. Ayer el Sr. Company nos hablaba del decreto que había
sacado Canarias, Canarias parece ser que lo que va a hacer va
a ser medir la temperatura, s i uno tiene una infección, en
cuarentena, y si uno es asintomático, pase usted que no hay
ningún problema en que nos contamine a todos los demás.
Pero, insisto, tests masivos, ningún país del mundo.

Verá, ¿sabe por qué no he cambiado mi discurso? Porque
cuando vine el primer día a esta comisión, en septiembre,
teníamos muy claro cuáles eran las necesidades que tenía el
sector comercial, la industria, la energía en esta comunidad
autónoma, y como lo teníamos muy claro  seguimos
manteniendo el mismo discurso, de ahí de que no hayamos
tomados medidas... no, no, lo siento, pero no, porque las he
especificado, y hemos dicho que a través del IDI y del ISBA
hemos abierto una línea de subvenciones de 1 millón de euros
y que el Gobierno de esta comunidad autónoma ha abierto una
línea de crédito con el ISBA de 200 millones de euros, y que
el Gobierno central también ha abierto líneas de crédito. Por
lo tanto, parece evidente que sí se han tomado medidas.

A mí no me gusta el término “nueva normalidad”, es un
neologismo que no he acuñado yo y que no me atrevería de
ninguna de las maneras a defender como el que tiene que
definir la situación una vez que salgamos de la emergencia del
estado de alarma, que ha sido prorrogado esta mañana, como
no podía ser de otra manera, con su voto en contra, en el
Congreso de los Diputados.

Verá, le voy a leer un texto de una noticia que ha aparecido
esta mañana, para que no parezca que soy yo el loco que viene
aquí a hablar de innovación. Ustedes resolverían el problema
de esta comunidad autónoma abriendo puertos y aeropuertos
y permitiendo que venga todo aquel que quiera, ¿verdad?, sin
saber si efectivamente vienen o no vienen contaminados,
porque claro, ¿cómo van a vigilar ustedes las pruebas que se
realicen en los países emisores? ¿Qué le van a pedir a los
países emisores, que nos garanticen el qué? 

Precisamente si algo ha funcionado con eficacia en la
contención de la epidemia, de la pandemia, en esta comunidad
autónoma fue la decisión que se tomó aquí de trasladar al
Gobierno de Madrid que se cerrasen puertos y aeropuertos.
Eso precisamente es lo que nos ha permitido tener muchos
mejores resultados que algunos de los gobiernos a los que
ustedes apoyan en otras comunidades autónomas. Y eso ha
servido para que una isla pequeña como Formentera no esté en
el nivel 0 sino que está en la fase 1 de apertura, precisamente
porque se ha hecho bien el trabajo.

Luego me explica usted, en el segundo turno de
intervención si quiere usted intervenir, cómo van a controlar
que todo el mundo venga aquí con pruebas fidedignas, sin
falsos positivos y falsos negativos, que vengan aquí para
demostrarnos que efectivamente podemos abrir puertos y
aeropuertos libremente como mantienen ustedes. 

Verá, el problema es que el discurso de la transición
energética, de la innovación, de la modernización no es
nuestro discurso, es el discurso de la Unión Europea, pese a
que ustedes sistemáticamente pues decidan negarlo
categóricamente. Ayer el tema, la cuestión del cambio
climático fue calificada no sé si de paparrucha..., bueno, “esto
que se han inventado ustedes del cambio climático”, en esa
amable intervención que tuvo el portavoz de su grupo
parlamentario. Resulta que todo el mundo tiene muy claro que
estamos en una gravísima crisis climática en este planeta
menos ustedes; ustedes y algunos que se parecen mucho a
ustedes, pero es que el problema es que intentar refrescar
según qué mentalidades y según qué pensamientos resulta
enormemente complicado.

Le decía que le iba a leer una noticia que ha salido
publicada hoy por la agencia Europa Press. Verá, dice: “El
escaso peso de la tecnología y el conocimiento en Baleares
amenaza la sostenibilidad del nivel de competitividad en sus
empresas si estas no son capaces de adaptarse a las tendencias
de digitalización y desarrollo tecnológico”. Verá, esto lo
puede decir algún peligroso podemita, alguno de esos que
dicen ustedes que quieren darle la vuelta al sistema
económico de este país. Me ha escuchado usted decir que
jamás negaré que el principal motor económico de Baleares
sea el turismo, pero ustedes en su discurso, ustedes en su
discurso centralizado, madrileño..., ¿me ha escuchado usted en
algún caso decirle en esta tribuna...? 

Verá, lo que haya dicho la consellera Mae de la Concha lo
asumo absolutamente; seguramente lo  que dijo Mae de la
Concha es que resulta enormemente importante también
reforzar el sector primario, porque se ha demostrado como
muy eficaz para este tiempo de crisis que hemos tenido, pero
precisamente porque le hemos dado también herramientas de
digitalización.

Continúo. Verá, ¿quién ha dicho esto?, insisto; algún
peligroso podemita o algún... comunista infiltrado o
bolivariano sospecho. ¡Ah, no!, lo ha dicho el Observatorio
sobre gobierno estratégico y competitividad en las empresas,
impulsado por Bankia. ¡Caray!, ¡caray!, un peligroso ser
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comunista bolivariano y emprendedor de revoluciones de
modelos económicos. En un informe el Observatorio subraya
que el modelo de Baleares, como el de Canarias, se
caracteriza por un alto porcentaje de empresas competitivas,
pero de pequeño tamaño y escasa intensidad tecnológica, con
una capacidad de generación de valor que se ve limitada. El
documento constata que el elevado peso del turismo y la
hostelería en estas regiones supone un handicap importante en
tanto que se da en sectores cuya recuperación ante el impacto
de la COVID-19 requerirá más tiempo y esfuerzo. Parece que
Bankia no está muy de acuerdo con las políticas que quieren
implementar ustedes, Sra. Ribas, parece que Bankia, ese
peligroso bolivariano, no quiere hacerles caso.

El informe recoge que la aportación al valor añadido de las
empresas superiores, las más competitivas, es del 51,6%,
mientras que el de los sectores basados en conocimientos es
de un 23,4%, y el de los sectores de tecnología alta es sólo
del 7,13%. 

Por lo tanto, transición energética, digitalización,
descarbonización de las Islas; hasta Endesa, otro peligroso
ente bolivariano, va a presentar un plan de descarbonización de
las Islas. El problema que tienen ustedes es que tienen un
discurso que no va a ninguna parte. Si ustedes fuesen los que
tuviesen la responsabilidad de sacar a esta comunidad
autónoma del agujero en el que nos ha metido la COVID-19
sería para salir corriendo urgentemente de estas islas.

Y le voy a decir, finalmente, acerca de su petición de una
comisión no permanente. Verá, hay un viejo adagio en el
Congreso de los Diputados que dice que si no quieres
solucionar un problema , crea una comisión. Es evidente que
ustedes no quieren solucionar el problema, porque todas,
todas las ideas que han aportado es abrir puertos y aeropuertos
y reclamar a los países emisores que hagan pruebas para que
sus nacionales lleguen aquí sin ningún tipo de problema. Y,
segundo, implantar tests masivos, que no lo ha hecho ningún
país del mundo, ni siquiera aquellos que están más golpeados
todavía que nosotros con la COVID-19.

Sinceramente, jamás llegaremos a un lugar de encuentro.
Estamos implantando las políticas que ya dijimos en
septiembre porque nos parece que son las políticas más
adecuadas precisamente para reforzar los sectores
económicos que dependen de nuestra conselleria, y estoy
convencido de que en su turno de réplica me dará usted
cumplida respuesta a esto que le he planteado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Patrícia Font, si és allà. Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, em veuen?, em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Sí, ara sí, Sra. Font. Té la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Perfecte. Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom.
Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions i sigui
benvingut el seu equip a la Comissió d’Economia.

Fa molt de temps que des de MÉS per Menorca demanam
un canvi de model productiu, i aquesta pandèmia pot ser
l’oportunitat de fer finalment aquest canvi, i la seva
conselleria té molt a dir i a fer per propiciar i posar les bases
d’aquest canvi. La crisi financera de 2008 va començar a
advertir-nos que el sistema no funciona, però es va decidir
fugir cap endavant sense fer cas dels problemes subjacents que
la van originar. I aquí ens trobam. Per cert, aquella crisi sí era
previsible; aquesta pandèmia, no. Ah!, i una altra cosa que
sembla que no se sap: aquesta crisi actual és planetària.

La COVID-19 ens deixa per davant un futur incerts.
L’única cosa certa, sota el nostre punt de vista, és que vulguem
o no ens enfrontam a un canvi de paradigma; ja res no serà
igual un cop passem la pandèmia de la COVID-19. El canvi
climàtic prem fort i ha accelerat el seu ritme, i si sempre havia
tingut una afectació en la salut humana, res com el que estem
vivint. És evident que el món continuarà, hi hagi o no hi hagi
éssers humans. Aquests dies de confinament, quan els humans
hem desaparegut dels carrers, la natura ha tornat a ocupar els
seus llocs habituals, els animals han recuperat també els seus
espais. 

De la crisi que estam vivint hem d’aprendre moltes lliçons,
i si prenem les decisions adequades ens ha de servir per
reorientar la política econòmica de les nostres illes; ens ha
d’ajudar a planificar un millor futur, però ja no per a nosaltres
sinó per als nostres descendents. Ens enorgullim de tenir un
jovent molt format, però que no té sortida a les nostres illes.
Aquesta inversió en la formació d’aquests joves ha de poder
tenir un retorn en el nostre territori. Posem les bases perquè
si no sempre exportam intel·lectualitat però importam mà
d’obra poc qualificada, amb la precarietat que això comporta.

Certament el nostre territori viu del turisme, però
malament quan un govern o un país aposta per un únic sector
econòmic, ja que si vénen mal dades, com és el cas, ens
trobam en un forat negre. Diversificar la nostra economia
voldrà dir enfortir el nostre turisme amb millors productes,
amb treballadors més qualificats, un sector cultural potent,
amb alternatives per a tothom, oferint valor afegit, tal i com
vostè ha dit. Turisme? Sí, i millor, més sostenible ,
responsable, innovador, amb altres sectors que tenguin també
protagonisme, que en moments complicats com l’actual
puguin ser capdavanters mantenint la nostra economia.

Però no siguem il·lusos. La manera de viatjar canviarà, per
tant el turisme canviarà. Així aprofitem el moment crític per
renovar la mirada. Hem vist la implicació del món agrari
durant aquesta crisi; ja no basta reivindicar el nostre producte

 



ECONOMIA / Núm. 15 / 6 de maig de 2020 275

local, l’aposta ha de ser molt clara, i no només per qüestions
econòmiques sinó també per una qüestió de sostenibilitat i de
salut.

Des de MÉS per Menorca ja fa dies que hem posat damunt
la taula les nostres propostes per reconstruir l’economia, que
són: avançar de forma decidida cap a la descarbonització,
apostant per les energies renovables i pel transport net, tant
públic  com privat; pensam que aquest pot ser un nínxol
fantàstic per recol·locar molts dels treballadors del sector
turístic, amb una formació adequada, sens dubte. Protegir la
indústria manufacturera, ajudant-la a ser més eficient i
competitiva, i a la vegada afavorir el sorgiment de noves
activitats d’economia digital. Dirigir les inversions i la
construcció cap a la sostenibilitat, per exemple rehabilitació
energètica d’edificis i cicle de l’aigua. Apostar pel
coneixement com a actiu econòmic, la qual cosa vol dir per
l’educació en tots els seus nivells, per l’art, la cultura i la
recerca. Alimentació de qualitat, que vol dir  suport a
l’agricultura i al comerç de proximitat, apostar per la sobirania
alimentària, vetllar per la nostra biodiversitat i pel nostre
paisatge, la qual cosa implica la noció d’economia circular i
la reducció de residus. Aquestes propostes, si bé no totes
formen part de la seva cartera, sí que entenem, com ja hem dit
prèviament, una economia circular.

Pensam, Sr. Yllanes, que la seva conselleria pot ser un eix
vertebrador de canvi i com a tal és una gran responsabilitat, i
és en aquesta aposta decidida per la diversificació que sempre
trobarà el suport del nostre grup. I és cert que fer tot açò
necessitam finançament, la lluita eterna d’aquestes illes, que
sempre hem demostrat ser molt solidàries, però que no hem
correspostes de la mateixa manera, ho deia el Sr. Mas, és una
qüestió de justíc ia, cal no repetir les errades comeses en
crisis anteriors perquè aquestes errades han llastat molts
territoris.

Som illes fràgils i finites, el nostre tresor és el nostre
paisatge, les nostres platges, sí, però som molt més, som
cultura, som agricultura, som ramaderia, hem de ser indústria,
hem de ser capdavanters en la transició ecològica. Per cert,
que des de la passada legislatura ja s’han anat posant les bases
per fer aquest canvi, accelerem-lo, no ens despistem.

Tenim un grandíssim producte local i uns productors
locals que s’han deixat la pell, que s’han posat les piles per
facilitar-nos la vida dels confinats duent-nos a ca nostra els
seus productes, productes de màxima qualitat i de temporada.
I cal que reivindiquem i recordem el seu compromís amb el
territori i el medi ambient, elles i ells són també els nostres
herois. L’aposta pel producte local és apostar no només per
les nostres illes, sinó pel medi ambient, per la salut.

El comerç local a Menorca també ha accelerat el seu ritme
i ha posat en marxa una plataforma digital, Xuroa, en la qual
s’han ajuntat diferents comerços, un treball cooperatiu. Per
aquí tenim una pista i és la necessitat, i diria fins i tot
l’obligació de treballar en xarxa, col·lectivament.

Jo, Sr. Yllanes, no li faré cap pregunta perquè entenem que
la sortida d’aquesta crisi encara queda enfora i està plena
d’incerteses, almenys fins que tenguem un medicament o una
vacuna, però, si us plau, Sr. Conseller, li demanam valentia per
enfrontar-se al canvi de paradigma que ja tenim aquí,
decididament, amb constància i tenint clar que les decisions
que es prenguin avui seran les bases de demà.

I jo ara voldria acabar la meva intervenció amb uns versos
de Lao Tse del llibre Tao Te Ching, que diuen:

 “Cuando el Maestro gobierna,
la gente apenas percibe su existencia.
Inferior gobernante es aquel que es amado.
Inferior más aún el que es temido.

 El peor, el despreciado.
Si no confías en la gente,
la gente pierde su confianza.
El Maestro no habla; actúa.
Cuando su tarea concluye,
la gente dice: Asombroso:
¡lo hicimos nosotros solos!”.

 Idò, açò mateix, confiem en la nostra gent, fem-ho
nosaltres mateixos i decidim d’una vegada per totes què volem
ser de grans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font, ha consumit o ha utilitzat 7 minuts del
seu temps.

Ara, en el torn de rèplica, té la paraula el Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sra. Font, i absolutament d’acord amb tot el que
ha plantejat, crec que des de la Conselleria de Transició
Energètica, des de la primera compareixença a la qual feia
referència la Sra. Ribas abans, hem tengut molt clar que ja
volíem un canvi de model econòmic, una reordenació del
model econòmic de Balears que segurament aquest COVID-
19 ens ha posat durament davant les nostres majors debilitats
i, per tant, és evident que la feina d’aquesta conselleria seguirà
essent per a precisament fer aquest canvi de paradigma, aquest
canvi de model econòmic.

I, insisteixo, i vostè ho ha dit, i crec que tots els grups que
han intervengut ho han dit i també ho he dit jo i ho ha dit el
representant de Podem, el motor econòmic de les Illes
Balears és el turisme, però tenim una oportunitat històrica per
replantejar-nos quin model turístic volem a les Illes Balears.
I crec que aquest és un dels grans debats que hem d’obrir en
aquesta situació post COVID-19 que se’ns plantejarà, i això no
vol dir renunciar absolutament a res que pugui significar un

 



276 ECONOMIA / Núm. 15 / 6 de maig de 2020 

bon nivell de vida, un bon estat de vida per als c iutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.

Quan hem definit els eixos que volem un poc implementar
o reemplenar de contingut amb tots els agents socials, partits
polítics, aquest acord al qual he fet referència en la meva
primera intervenció, una de les qüestions importants és no
sols la captació de talent sinó la retenció del talent que tenim
aquí a les Illes Balears, i això precisament és una de les feines
importants que tenim amb aquesta aposta per la modernització,
per la digitalització, per tot això al que m’he referit al llarg de
la meva primera intervenció.

I com no podia ser d’una altra manera, per suposat que
estam totalment d’acord amb la descarbonització, hi va haver
un compromís a la COP25 per part d’Endesa per presentar un
projecte de descarbonització de les Illes Balears. L’altre dia
Martí Ribas em va dir que, efectivament, aquest projecte de
descarbonització estava completat, que ens trametrien aquest
projecte per conèixer la nostra opinió. Transport net i
mobilitat elèctrica formen part de l’estratègia d’aquesta
conselleria i és evident que les línies d’ajuda també per a la
implantació de mobilitat elèctrica seran molt importants en el
desenvolupament econòmic de les illes postcrisi.

Li diré una cosa, assumim el repte que té aquesta
conselleria de ser una de les principals eines per a la
recuperació econòmica de les Illes Balears, sincerament no
ens espanta aquesta responsabilitat, tot el contrari, ens sembla
que és el moment oportú de seguir aprofundint i implementant
les línies programàtiques que vàrem exposar la primera vegada
que vàrem comparèixer davant aquesta Comissió d’Economia
del Parlament de les Illes Balears, el tema del finançament és
un tema que hem de lluitar a Madrid i insisteixo, i ja li ho he
dit al representant de MÉS per Mallorca, sincerament no tenc
cap handicap perquè ja he fet pràcticament tot el que havia de
fer a la meva vida professional i, per tant, no he de fer mèrits
davant ningú, i sí he de fer mèrits davant els ciutadans i les
ciutadanes de Balears que han posat la seva confiança en mi i,
per tant, jo faré feina, i li ho dic  de veres i bon gust, per
millorar el finançament de les Illes Balears.

I finalment, simplement un detall, l’aposta pel producte
local, crec que s’ha demostrat clarament que la feina que s’ha
fet des de la Conselleria d’Agricultura amb tot el sector lleter
i productor de formatge i formatger de l’illa de Menorca és
una evident demostració de l’aposta per l’economia circular.
I també he de dir que l’ajuda, la moratòria que ha aprovat
aquesta conselleria respecte de Quesería Menorquina és
també una demostració evident que per part d’aquesta
conselleria el producte local, les indústries locals, el comerç
local és el més important i el que hem de reforçar a partir que
sortim de la crisi sanitària i, per tant, no li càpiga el menor
dubte, Sra. Font, que tots els esforços d’aquesta conselleria
van dirigits a aconseguir aquest objectiu que és el principal
que tenim des de la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Marí, perquè veig que no ens han
tallat la connexió encara, el Sr. Marí hi és? Sí, té la paraula, Sr.
Marí.

No el sentim, Sr. Marí, pot mirar si té un problema amb el
micròfon?

No..., un momentet, mirarem si és un problema tècnic.

Sr. Marí, ho pot provar una altra vegada?

Disculpi, Sr. Marí, ho miren des dels serveis tècnics el
problema que hi pot haver.

Sr. Marí, pot provar amb el micròfon del portàtil a veure si
li va bé? No, no li va bé, ja ho deu haver provat.

(Pausa)

EL SR. MARÍ I TUR:

Bones tardes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Marí, ah, molt bé, per tant, pot començar la seva
intervenció.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Vicepresident, per la
compareixença d’avui, disculpin els problemes tècnics, en
desconec la raó, aquest mateix matí he estat igual en comissió
sense cap problema i no ha canviat res.

Però bé, arribada aquesta hora ja en què certament s’han dit
moltes coses, jo crec que ja el conseller els ha aclarit gran
part de les qüestions, intentaré ser breu i aportar diverses
qüestions que ens queden des del nostre grup parlamentari.

Pensam que, atesa la composició de la conselleria en
l’impacte divers en els diferents vessants que té, és a dir, a
curt termini està clar que la part més important per a nosaltres
és tot l’efecte econòmic a curt termini que tengui sobre el
comerç i la indústria principalment, com els afecta la qüestió
econòmica, i fins i tot la indústria com a pogut contribuir a la
lluita contra la situació d’emergència, contra el virus. I també,
des del punt de vista energètica com ha estat molt important
sobretot per a les famílies i persones vulnerables en el sentit
de garantir aquest accés al subministrament, o la feina que s’ha
fet juntament amb la feina que s’ha fet des del Govern de
l’Estat.

Nosaltres sí que felicitam la conselleria per l’actuació i la
reacció ràpida en la disposició de canals de comerç
electrònic, per al comerç local i productors locals, nosaltres
diferim amb l’enfocament que donava El Pi a aquesta situació,
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és cert que, en un primeríssim moment el comerç és el que du
més avantatge, però en una segona fase ens ha demostrat que
no per ser electrònic no ha de ser un comerç de proximitat, ja
hem vist que l’èxit d’aquestes iniciatives és el seu bon
funcionament, que han apropat molt més el comerç local a la
gent en una situació com aquesta i han animat a fer servir
aquests canals, per tant, que és una mica aquesta la lliçó que
ens en duem de tenir un comerç amb un gènere de proximitat,
de qualitat i de garanties igualment electrònic i de proximitat.

També crec que s’ha fet una bona feina amb la recuperació
de la indústria cap a les necessitats del moment actual, com el
material sanitari, material químic, etc., i amb la feina
d’intentar donar sortida una mica més a la promoció exterior
a un moment en què la indústria necessita també d’aquesta
tirada diguéssim més enfora, més exterior, atesa la baixada
principalment de la demanda interna i del turisme.

I després hi ha tot un pla que realment és interessant i és
pel qual tots estam preocupats tots duem tota la tarda parlant
que és sobre l’efecte de la recuperació econòmica i social, és
aquí on la conselleria seva es juga la partida, és aquí la part
important. Per tant, no venim nosaltres tant que rendeixi
comptes del fet fins ara sinó una mica a saber o conèixer quina
és la planificació que tengui a mig i a llarg termini per
contribuir a aquesta recuperació.

Pensam que és tot un repte, evidentment és un repte , li
reconeixem que és així, ja que els objectius que també, molt
encertadament, es plantejaven a principi de legislatura ja
tenien un pressupost ajustat per a les expectatives que tenien,
però ara és evident i és necessària una reelaboració d’aquests
pressuposts i haurem de veure com queden. Aquests és, per
tant, dic, el repte on també vostès s’hi juguen part de la partida.

També és cert que un moment de crisi és un moment
d’oportunitat, és clar que sí, nosaltres també ho pensam, he
sentit grups parlamentaris que no ho veuen d’aquesta manera,
però nosaltres també pensam que és així i per això creiem que
hem d’aprofitar aquestes mesures de reconstrucció i de
reactivació per reorientar, en la mesura del possible els
sectors productius cap a una millora evident, perquè si no ho
féssim seria perdre una ocasió, una oportunitat molt clara que
lamentaríem de no fer-la.

Els partits de la dreta, ja ho sabem, ja ho han fet avui i en
altres ocasions, li diuen i li diran que no podrà fer tot el que
ells no serien capaços de fer i també coses que no tenen cap
voluntat de fer. Nosaltres, per altra banda, li donam suport i
confiança per anar endavant amb els eixos d’aquesta
conselleria, sense oblidar mai qüestions com la reducció de
la desigualtat social i econòmica, on la seva conselleria també
hi té molt a dir; l’avanç cap a una economia més verda i
sobretot menys depenent d’un sol sector.

Aquí també m’agradaria aclarir una qüestió que hem
d’intentar deixar clara, que la dreta jo pens que intenta
confondre per impulsar els seus interessos. Hem de saber
conjugar especialització amb diversificació, que les Illes
Baleares siguem capdavanteres en el sector turístic no vol dir

que no ens haguem de diversificar amb la resta de sectors,
perquè el monocultiu té aquest evident gran risc que és la
dependència d’un sol sector. Per tant, especialització sí,
monocultiu no. Això és el que hem de començar a entendre a
aquesta comunitat. I això que tant li  critiquen els partits de
dretes, doncs, ells en són perfectament conscients.

Aquest matí el Sr. Anoni Costa deixava ben clar que el
Partit Popular pensa que diversificar l’economia és perjudicar
el turisme, i evidentment no és així; és evident que hem de
salvar el turisme, és el que tendrà un efecte immediat major
sobre la nostra economia, evidentment que hem de salvar el
turisme i d’aquí se salvarà la resta de sectors. Però això no vol
dir que hagi de ser l’únic camí, per tant, com diem diversificar
no vol dir estar contra el turisme. La dreta té grans
economistes, per tant, crec que el que haurien de fer és ser
honestos i  ser valents per defensar també un model a les
nostres illes, com dic, especialitzat i diversificat.

Si be, com dèiem, si bé la crisi de 2008 la vinculació,
l’orientació cap a economies estrangeres ens va jugar a favor,
sobretot a partir del turisme i de la gran inversió estrangera
que rebem a les Illes, en aquest cas és evident que ens ha jugat
molt en contra, per tant, hem de ser més conscients encara que
dependrem en major mesura de la demanda interna estatal i
autonòmica. Però aquesta qüestió la dic perquè ha de ser
també un eix transversal en totes les iniciatives, en totes les
polítiques que surtin de la seva conselleria, per tant, a mesura
que s’arrenca això també anirà en benefici de tots el sectors. 

I per no allargar-me més simplement plantejaré les
qüestions concretes que volíem plantejar, una d’elles crec que
ja ens l’ha resolta prou, que era una mica respecte del full de
ruta en comerç, que crec que és una qüestió que ens preocupa
a tots els grups, i ja ens ha aclarit prou que bàsicament la
nostra preocupació era que s’elimina..., que sí, que es pugui
cobrir, ajudar a part del capital circulant d’aquests comerços.
Per tant, aquí bé. 

Una altra segona qüestió, neix de la idea que amb tota la
situació actual que hem viscut durant aquesta crisi que duim,
hi ha una qüestió sobre l’àmbit comercial, industrial i sanitari
que és una preocupació que ens porta cap a les necessitats de
proximitat de garanties d’homologació, de garanties de
qualitat, de garanties de subministrament, i em referesc a tenir
clares i a tenir considerades les indústries estratègiques i a
unes garanties, com dic, d’homologació i de fabricació  del
gènere que tenim a les Illes, vull dir, crec que és una
consciència que ha augmentat. Per tant, la pregunta és si tenen
previst legislar, normalitzar, tenir alguna iniciativa concreta en
la major implantació o exigència d’aquest tipus
d’homologacions i certificacions.

Per últim, l’altra qüestió concreta que li volíem preguntar
és pel projecte del Parc Bit a Eivissa, quina és la situació del
projecte, com avança? Sabem que no només depèn de la seva
conselleria, depèn en gran mesura actualment del Consell
Insular d’Eivissa, que també ha d’aportar la seva part, i és
aquesta també la que ens preocupa, i voldríem que ens explicàs
com està el projecte, principalment perquè trobam dins del
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seu pla de reactivació econòmica un dels eixos que es diu
Economia del coneixement, innovació i impuls dels nous
sectors, que està molt bé i li donam tot el suport, però pensam
que aquí està coix o a Eivissa estam coixos en aquest... partim,
partim més enrere amb aquest eix, no tenim un Parc Bit. Vull
recordar que a Eivissa i a Formentera tenim una indústria molt
menor de la que tenen a Mallorca i a Menorca. Per tant, partim
doblement d’enrere i ens preocupa una mica com està aquest
projecte.

Així que per ara això és to t, l i  agraïm les explicacions.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí, ha consumit deu minuts del seu
temps.

Ara, en torn de rèplica, té la paraula el Sr. Yllanes. Aquí sí
que li demanaria molta concreció, perquè anam molt justs de
temps, bé, ens passam de mitja hora. Gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Són diverses les qüestions que em planteja el representant
del Partit Socialista, Sr. Marí. En quin estat es troba el Parc
Bit d’Eivissa? Bé, jo he dit que precisament aquest era un tema
que volíem resoldre des de la conselleria i, bé, si ja s’havia
demostrat com a una necessitat al principi de la legislatura,
ara, que hi ha una aposta clara pel tema de la modernització i
innovació, digitalització, per tant, tot el que sigui afavorir la
capacitat d’innovació de les empreses a l’illa d’Eivissa i a l’illa
de Formentera i que puguin incorporar els seus productes que
millorin la seva productivitat serà una tasca important per part
de la conselleria. Perquè tornam al mateix, què farem amb
aquesta tasca? Doncs, augmentar la creació de valor afegit, la
dotació de valor afegit del nostre teixit productiu. 

Li diré que l’estat d’alarma no ens ha deixat aturats a la
feina que feim. Em diuen des de la direcció general que s’està
preparant un marketplace per facilitar la compra on line de
producte local, tornam a l’aposta evident pel producte local i
a la facilitat que la comercialització del producte local té a
través de les xarxes, a través de la innovació.

Es duen a terme seminaris on line per tal de formar
empresaris i emprenedors en l’ús de les tecnologies de la
informació i de la comunicació, d’aquesta manera
aconseguirem extreure tot el potencial productiu que les
noves tecnologies atorguen i que d’alguna forma podrien
ajudar a limitar els impactes de la insularitat. I en el sector de
les indústries culturals i creatives s’ha identificat com a
estratègic el desenvolupament econòmic futur, pels seus
baixos costos de transport i per l’ús intensiu de les
tecnologies, per tant, volem generar sinèrgies dirigides a
l’àmbit de la creació digital.

El tema de l’homologació. Ens hem trobat amb el tema de
l’homologació clarament quan hem proposat una reinvenció de
part del teixit industrial de les Illes Balears per produir
elements de protecció sanitària que puguin disminuir la
dependència que tenim de l’exterior. Però tenim un problema,
i és que actualment qualsevol tasca d’homologació és a nivell
estatal i, per tant, el que farem des de la Direcció General
d’Indústria serà facilitar a les empreses que vulguin homologar
qualque producte aquí a les Illes Balears dels passadissos per
facilitar aquesta homologació que es fa, insisteix, a la
península perquè és d’àmbit estatal i, per tant, no tenim
nosaltres la capacitat.

No insistiré en missatges que ja he reproduït al llarg de
tota la meva intervenció, i absolutament a favor o
absolutament en consonància amb el que ha dit el representant
del Partit Socialista sobre la necessitat d’apostar clarament
pel comerç de proximitat, pel producte local, per la nostra
energia, per la producció d’energies renovables, per la nostra
indústria, perquè això és precisament l’eina més important per
sortir amb certes garanties del problema que ens ha provocat
la COVID-19.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. Ara entenc que els grups
parlamentaris que donen suport al Govern de les Illes Balears
no intervindran, que MÉS per Menorca tampoc no intervindrà
-si m’equivoc digui’n-ho els portaveus-; el Partit Popular
tampoc no intervindrà perquè ha consumit tot el seu temps.

Per tant, pas la paraula al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, al Sr. Melià, que li queden dos minuts del seu
temps.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt ràpidament. La
veritat és que li he de dir, i em sap greu dir-li-ho, però jo de la
seva intervenció -el Sr. Sagreras deia “li intuesc una certa
influència”- he intuït zero influència, perquè, clar, vostè pareix
que és el que té el pressupost més petit, que no pot fer res,
que són competències de Madrid, que jo faig el... No, no, no,
vostè  és el vicepresident del Govern de les Illes Balears i
vostè ha d’exercir un lideratge que sincerament no he vist en
la seva resposta a la nostra intervenció, i li ho he de dir així de
clar perquè és així com ha donat la sensació, i crec que no és
una sensació que m’hagi donat només a mi, eh?

M’ha parlat d’una moratòria voluntària de lloguers. Què és
aquesta moratòria?, ens la vol explicar?, perquè no he acabat
d’entendre la moratòria voluntària de lloguers, no ho he entès;
expliqui’m quina dotació pressupostària, en què consisteix,
com funcionarà... Vostè, clar, quan li deman línies d’ajudes em
diu: “No, li hem donat -fixi’s el que ha dit- una petita volta”,
que aquest és el problema de fons, que vostès no han fet
gairebé res. Algun petit canvi a la convocatòria de les ajudes
que ja tenien previstes treure, hem fet una petita volta, això és

 



ECONOMIA / Núm. 15 / 6 de maig de 2020 279

tot el resultat davant una macrocrisi enorme d’àmbit mundial;
vostès han donat una petita volta a la subvenció que tenien
previst treure.

Venda on line. Jo no he dit que no s’hagi d’ajudar el
comerç de proximitat a fer venda on line, el que li he dit i he
denunciat i vostè no m’ha contestat és que durant aquest temps
de confinament el comerç no ha pogut obrir, no ha pogut
vendre, i les plataformes no han venut productes de primera
necessitat, han venut el que han volgut! No és veritat?
Tothom...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdona...

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrin en debat, per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Tothom ha pogut comprar qualsevol tipus de producte, no
només de primera necessitat, via on line, i això és un greuge
comparatiu amb el comerç tradicional, que ha hagut de tenir
tancat, només podien vendre productes de primera necessitat.
Per tant on line també només haurien de vendre productes de
primera necessitat. La fiscalitat ha de ser la mateixa per al
comerç de proximitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha d’acabar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... que per al comerç on line.

I acab. És clar, em fa gràcia quan vostès em parlen
d’innovació i de coneixement, i es posen tots aquests
conceptes, quan Podemos va ser el grup parlamentari que la
legislatura passada va dir no a la Facultat de Medicina i a
l’Institut d’Investigació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha d’acabar.

Disculpin un moment... D’acord.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Innovació i Facultat de Medicina, mesclar ous amb
caragols. Enhorabona, Sr. Melià.

El tema de la moratòria voluntària, el tema de la moratòria
voluntària és molt clar: hem de posar-nos en contacte amb els
propietaris perquè per voluntat pròpia, perquè per voluntat
pròpia, puguin fer una moratòria de lloguers. Però això s’ha
fet també als lloguers d’habitatge, eh?, no sols, i això és una
mesura que ve impulsada pel Govern de Madrid; per què?,
perquè no podem obligar ningú a reduir el lloguer, i per tant
hem de parlar amb els propietaris per demanar aquesta mesura
voluntària de reducció del lloguer. És clar, això no té
pressupost, això no té pressupost, però és el mateix que ha
ocorregut en habitatge, exactament igual, tret d'HPO, però
aquest no és el cas perquè aquí no hi ha comerç d'HPO, per
tant, és així de clar.

Que no li he dit res? Però, veurà, des de setembre estem
dient quines són les mesures que vàrem adoptar, i el que li he
dit és que a la vista que és evident que les despeses corrents
del comerç també tenen importància i que també hem de fer
un esforç per poder arribar amb ajudes, en aquest cas a
despeses corrents, per això hem donat una volta a la línia de
subvenció de la Direcció General de Comerç amb la idea que
es pugui utilitzar a mesura..., perquè es pugui utilitzar una part
d’aquesta subvenció per al tema de despeses corrents.

Que el comerç no ha funcionat?, que ha funcionat
únicament Amazon? Vostè viu també a una realitat paral·lela.
Aquí s’han venut, per Pasqua, s’han venut panades perquè es va
fer un esforç per poder fer comerç on line, i això s’ha fet
també al sector primari, i això s’ha fet a molts de sectors
comercials, que han pogut vendre els seus productes durant
l’etapa més dura de la crisi precisament perquè tenien
plataformes logístiques per fer aquesta feina, no sols Amazon,
senyor. No, no!, no sols Amazon. Ha dit vostè: “No, no, és que
aquí hi hagut competència deslleial”. No, si precisament per
evitar la competència deslleial per això hem implementat
aquestes eines informàtiques que han servit perquè el petit
comerç pogués seguir funcionant.

Una altra cosa és el seu discurs, el seu discurs és sempre
negatiu i no sé què. I ja allò de la Facultat de Medicina
sincerament no sé què té..., no té res a veure amb aquesta
compareixença, no té res a veure amb aquesta compareixença,
Sr. Melià.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Yllanes. Sr. Melià, per favor... Ara té
la paraula el Sr. Méndez, que disposa de tres minuts si vol fer
ús de la paraula. Sr. Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, en realidad no, creo que en nombre de la
austeridad que deberá caracterizar a la administración de la
nueva época que nos espera yo no haré más que agradecer al
Sr. Vicepresidente y a su equipo por esta comparecencia, que
entendemos que ha resultado muy instructiva. Gracias. Buenas
tardes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Ara té la paraula la Sra. Ribas, que li
queden 4 minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En primer lugar, bueno, quería
recordar que esto es la comparecencia del consejero de
Transición Energética y Sectores Productivos, no la
comparecencia de la diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Lo digo porque aquí yo..., o sea, usted es el interpelado. Como
me ha hecho una serie de cuestiones y me ha dicho que espera
que se las conteste ahora, bueno, yo no tengo por qué
contestar porque yo no soy la que estoy llevando la gestión de
la transición energética y los sectores productivos en esta
comunidad autónoma, es usted.

En cualquier caso le voy a tomar la palabra y le  voy a
aclarar algunas de las cuestiones. Mire, cuando usted habla de
líneas de financiación del IDI y del ISBA ya sabemos lo que
son, son avales del Govern a los créditos. Entonces esto
depende de que el banco de turno le dé el crédito a la empresa
que lo necesita, y da la casualidad de que ya hemos sabido y
conocido, y además conocemos multitud de empresarios a los
que les está pasando, que no tienen la financiación porque no
son empresas consideradas viables por las entidades bancarias,
porque ya venían de una situación complicada en el pasado,
cuando la quiebra de Thomas Cook y de otras circunstancias,
y por tanto estas líneas de financiación pues permítame que
con eso solamente pues no nos podamos conformar. Creo que
el Gobierno balear tiene que hacer mucho más para ayudar a
nuestro sector productivo.

Mire, cerrar puertos y aeropuertos nosotros fuimos los
primeros en plantearlo al Gobierno balear para proteger a
nuestras islas, los primeros, antes de que se empezara a hablar
de ello. Yo le he comentado que teníamos que hacer una serie
de cosas, primero medidas de seguridad y sanitarias, tests
masivos, que ya veo que usted no está de acuerdo y, por
último, después cuando todo esté seguro, entonces ya
podremos abrir aeropuertos. Por tanto, no venga usted aquí
poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho, que usted ha
dicho antes que le molesta que se lo hagan, por favor no me lo
haga usted a mi, yo no quiero que se abran puertos y
aeropuertos de forma insegura, sino todo lo contrario, buscar
la seguridad para poder hacerlo.

Por supuesto que podemos arbitrar sistemas para que sea
seguro llegar a las islas y pedir controles en origen y al llegar
aquí. Podemos hacerlo, por supuesto, nosotros podemos
establecer las condiciones que queramos para que la gente
pueda pisar suelo español. Por tanto, sí, se puede hacer, y si
los países de origen no quieren hacerlo, que no lo hagan, no
podrán venir, pero también se lo podrá hacer el pasajero que
quiera venir aquí. Igual que se exigen otro tipo de medidas o
visados para algunos países. Esto ya está establecido a nivel
internacional, se puede hacer.

Creo que usted pone en mi boca también otra cosa que yo
no he dicho, en ningún momento he dicho yo que la
innovación no es importante para avanzar, pero es que esa no
es la cuestión, o  sea yo no digo que la innovación no sea
importante, por supuesto que es importante y en nuestro
programa electoral apostábamos muy fuerte por la innovación
y la primera vez que usted compareció en esta comisión, yo le
dije que estábamos de acuerdo, fíjese que yo soy de VOX y
usted es de Podemos, yo le dije que vamos a tener puntos de
encuentro porque la innovación es básica y es fundamental
para seguir avanzando, pero yo lo que vengo a decir es que el
tema hoy aquí no es invertir en innovación, es conseguir que
nuestras empresas no cierren. Quiero decir, ahora no estamos
hablando de que las empresas necesiten ayudas para invertir en
innovación, lo que quieren es que les ayuden a no desaparecer,
a no tener que cerrar. Lo que deben hacer es ayudar a su
liquidez y aliviar la carga fiscal, no pedirles que encima de la
que está cayendo, sigan invirtiendo porque no pueden. Es que
ahora mismo van a estar unos meses con cero ingresos, sin
haber tenido producción y los gastos siguen corriendo, se
siguen acumulando. Por tanto, mucho ya podrán hacer si
consiguen ponerse al día del enorme agujero que van a tener
en su cuenta de resultados.

En cuanto a los tests masivos. Pues, mire, sí, sí que se han
hecho, por supuesto que se han hecho, se han hecho en Suecia,
en Finlandia, en Dinamarca y en Noruega. Y como usted me
leía una noticia, pues yo también le voy a leer otra, Antena 3
Noticias: “los tests masivos, la clave de los países nórdicos en
la gestión de la pandemia del coronavirus. Los países nórdicos
han registrado entre todos poco más de 3.000 muertos por
coronavirus y todos ellos tienen en común que han realizado
tests de forma masiva”. Corea del Sur, otro ejemplo, el 18 de
marzo ya había hecho 260.000 tests que permitieron aislar
antes a sus enfermos, ¡el 18 de marzo!, cuando empezado todo
en aquel país.

Es decir, no me ha contestado usted a prácticamente a
ninguna de mis preguntas, se las voy a reiterar. ¿De dónde va
a sacar el presupuesto para continuar con su programa
político...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, ha d’acabar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -ya termino, ya termino-, como si nada hubiese pasado, ¿de
dónde va a sacar el dinero?, porque es que ya tenemos un
agujero que hemos calculado nosotros en 1.200 millones de
euros. ¿Qué previsión de cierres patronales y quiebras tienen
ustedes, que llevan entre manos? ¿Y cómo van a conseguir que
las empresas salgan de esta crisis?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Yllanes té la paraula. I (...), no, però que concreti.
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(Remor de veus)

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

No, que digo que no me pida que sea breve porque...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, que concreti.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Sí, concreto. ¿260.000 tests en Corea son tests masivos?
Caray, comparado con la población de Corea, ya le digo.
Probablemente, en proporción hemos hecho más tests aquí en
Baleares que en Corea.

Hoy, la noticia que dice usted de los países nórdicos, que
también son países con enorme cantidad de población, por
cierto, en Suecia tienen un serio problema con la COVID-19,
porque no les está saliendo, la apuesta no les está saliendo
bien, sí le ha salido bien a Dinamarca, sí le ha salido bien a
Noruega, pero no le está saliendo bien a Suecia, por lo tanto,
tampoco parece que sea un ejemplo a seguir el ejemplo de
Suecia.

¿Cómo vamos a evitar las quiebras? Intentando que las
empresas, que las industrias de esta comunidad autónoma
puedan salir adelante, ¿cómo? Bueno, pues estableciendo
lineas de ayuda. Nos encantaría tener un presupuesto ilimitado
para poder dar ayudas a fondo perdido que es lo que ustedes
proponen. Quiero decir que con las cuentas del gran capitán es
enormemente sencillo, -sí, sí, usted me ha dicho ¿cómo va a
dotar de liquidez?, lo que necesitan las empresas es que
ustedes les den dinero para que tengan liquidez y para que
puedan sobrevivir. Estupendo, no hay como tener cantidades
ilimitadas de dinero para hacer eso que usted ha dicho.

Creo que las medidas que se han tomado desde la
conselleria son medidas importantes, creo que abrir lineas de
crédito son medidas importantes para intentar garantizar que
aquellas empresas que tengan viabilidad puedan salir adelante,
y eso es lo que se ha hecho desde la conselleria. Y ese es el
trabajo que estamos haciendo desde el primer día y es un
trabajo que además no se ha parado durante la crisis sanitaria,
de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras.

Y claro que estaremos ahí al lado de todas las industrias y
de todo el comercio de Baleares para ver si podemos sacarlos
adelante. Y cuando ha habido empresas en serio peligro, y
antes me he referido a Quesería Menorquina, hemos puesto
los medios para que no quebrase, hemos puesto los medios
para que no quebrase, porque nos preocupa, nos preocupa
enormemente.

Y lo  que tendremos que hacer será de alguna forma
reordenar el presupuesto para ver donde, después de haber
atendido a las prioridades a las que antes me he referido,
sanidad, servicios sociales y trabajo, a partir de ahí cómo
podemos reforzar los sectores económicos diferentes del
turismo para que tiren adelante de estas islas, porque la única
solución que aportan ustedes es recuperar el modelo
económico que hemos tenido y que, de repente, por un virus,
se ha demostrado enormemente endeble y enormemente débil.
Eso no quiere decir que renunciemos a que el turismo siga
siendo el motor económico de esta comunidad autónoma,
pero hemos de replantearnos qué modelo turístico queremos
y hemos de replantearnos cómo podemos impulsar otros
sectores económicos que ayuden a que no tengamos dentro de
equis años otra crisis en donde el turismo se rebele
ineficiente para sacar adelante a esta comunidad autónoma.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Yllanes. I abans d’acabar la sessió, voldria
agrair en nom de tots els diputats i diputades d’aquesta
comissió, al personal de la casa per la feina que fan
habitualment i avui en especial ateses les hores que són. Per
tant, gràcies a tots els que heu fet possible aquesta comissió.

I ara sí, una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez i dels seus
acompanyants.

I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. Bon
vespre.
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