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LA SRA. PRESIDENTA:

Primer, els inform que la vicepresidenta, la Sra. Assumpció
Pons, idò davalla de la vicepresidència per intervenir i passa a
ser el secretari, el Sr. Joan Ferrer. 

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Sí, Sra. Presidenta, en aquesta primera proposició Antònia
Martín substitueix Alejandro López. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, més substitucions?

EL SR. BONA I CASAS:

Sra. Presidenta, Carles Bona substitueix Jordi Marí. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:  

Presidenta, del Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-
Ribas substitueix Jesús Méndez.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Virginia Marí.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Presidenta, Joan Ferrer substituesc Helena Benlloch. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 1165/21 i RGE núm.
1278/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1165/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a posa en marxa d’un servei de
mediació per a la negociació del preu del lloguer que
paguen comerços o autònoms als propietaris dels locals que
ocupen per a la seva activitat com a mesura per mantenir
i impulsar llocs de feina al sector.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1165/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la posada en marxa
d'un servei de mediació per a la negociació del preu de lloguer
que paguen comerços o autònoms als propietaris dels locals que
ocupen per a la seva activitat com a mesura per mantenir i
impulsar llocs de feina al sector productiu.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. És innegable la importància del sector
del comerç a les nostres illes el qual ocupa aproximadament un
17% dels treballadors i treballadores i un 15% aproximadament
del PIB a les Illes Balears. És evident que passa per una
situació complexa, difícil, no només a les nostres illes sinó
arreu de l’Estat. Hi ha hagut diverses intervencions per part del
Govern estatal, els autonòmics i també des de les
administracions locals per donar-los suport amb mesures
efectives, com puguin ser ajudes directes com, per exemple,
préstecs d’inversió facilitats per l’ISBA, ajuts directes per part
dels ajuntaments, com puguin ser, per exemple, el de Manacor
o el de Palma, dins aquesta iniciativa nosaltres hem desglossat
una mica alguns exemples que ens semblen il·lustratius com,
per exemple, els ajuts del 2020 de l’Ajuntament de Palma, per
1.852.000 euros, les línies ICO amb una dotació inicial en el
març de 2020 de 100.000 milions d’euros, etc.

Nosaltres consideram que l’administració ha de donar ajuts
però també ha d’establir altres tipus de mesures que puguin
ajudar aquest sector i, concretament, una de les dificultats que
hem vist és la dels lloguers comercials, el preu elevat dels
lloguers i la dificultat per poder fer aquest tipus de mediació,
interlocució entre els llogaters i els propietaris. En aquest
sentit, per part del Govern estatal, hi ha el Reial Decret
35/2020, de 22 de desembre, que va establir que els inquilins
de locals comercials l’arrendador del qual sigui una empresa o
una entitat pública o un gran propietari -entenent per gran
propietari algú que tengui 10 immobles urbans o més de 1.500
m2 en lloguer- podran demanar, fins al 31 de desembre del
2021, una negociació de les rendes o bé una moratòria en els
pagaments. 

Nosaltres consideram que des del Govern de les Illes
Balears també es pot ajudar al sector fent aquest tipus de
mediació i per això hem presentat aquesta iniciativa, juntament
amb MÉS per Mallorca i el PSIB, en relació amb la posada en
marxa d’un servei de mediació que ajudi a trobar fórmules
consensuades per a la negociació del lloguer entre els comerços
de proximitat o professionals que exerceixen la seva activitat
com a autònoms, amb els propietaris dels locals i espais que
ocupen, com a una mesura per ajudar a mantenir i crear llocs de
feina en aquest sector tan fortament colpejat per la crisi
generada per la pandèmia de la COVID-19. 

Pensam que és una mesura que pot ser positiva, interessant
i que des dels col·legis de gestors ja s’ha valorat positivament,
pensam que és una mesura que pot obtenir el suport de la resta
de grups parlamentaris, per això la presentam avui i esperam
obtenir el consens, i quedam a l’espera de les diferents
aportacions que es puguin fer. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101165
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LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots. Bé, com ha
comentat la Sra. Martín, el sector comerç representa en
aquestes Illes Balears un important pes dins el sector
empresarial, com ella deia, representa el 15% del Producte
Interior Brut de les Illes Balears i quasi el 17% no només de les
persones treballadores sinó també del nombre d’empreses. 

Està clar que el binomi de baixada d’ingressos produït per
la pandèmia sanitària i la consegüent crisi econòmica i l’elevat
cost del lloguer és un binomi inviable atesa aquesta situació, i
està clar que el Govern no només ha posat en marxa mesures
per pal·liar aquesta situació sinó també que els ajuntaments -
com deia la Sra.  Martín- han fet un esforç considerable per tal
d’evitar que aquests costs fixos que suposa el lloguer del local
acabi perjudicant no només el propietari del local comercial
sinó també els treballadors del’empresa.

Com deia la Sra. Martín, des del Govern s’han posat en
marxa tota una sèrie de mesures com puguin ser les ajudes a la
modernització del comerç detallista, que ha aconseguit que més
de 300 establiments s’hagin adherit a aquesta subvenció; també
és destacable el nou catàleg d’emblemàtics, amb més de 170
establiments a les quatre illes; tots coneixem l’existència dels
préstecs ISBA i sabem de l’esforç del Govern per donar
liquiditat a aquestes empreses, al comerç, concretament per
import fins a 750.000 euros i amb terminis per poder retornar
els préstecs de 180 mesos; també hi ha hagut mesures que han
permès que no s’hagi de fer front a aquests préstecs aportant
garanties de caire personal, això és importantíssim des del punt
de vista de la subsistència de les empreses i la protecció
d’aquests patrimonis personals; cal recalcar també les línies
ICO que s’han posat en marxa des de març de l’any 2020, amb
una dotació inicial de més de 100.000 milions d’euros.

I com no, com deia també, els esforços que han fets els
municipis com, per exemple, la Sra. Martín feia referència a
Palma i a Manacor, i jo, que som regidora de l’ajuntament de
Manacor, des del primer moment vàrem posar en marxa una
subvenció de 385.000 euros destinats a subvencionar despeses,
entre les quals, precisament, la despesa consistent en l’import
del lloguer comercial; també a Manacor vàrem posar en marxa
avals de comerç, per import de 800.000 euros que va permetre
dotar de liquiditat per aquest import i, a més, va tenir un efecte
multiplicador superior a l’1,5, la qual cosa va fer que rodessin
més d’1.200.000 euros destinats cap al comerç local.

I ara mateix la majoria d’ajuntaments estan a punt de signar
un conveni amb el Consell Insular de Mallorca i amb el
Govern, és un fons mixt, per import de 351.035 euros, que
posarà una part el Govern, l’altra el Consell Insular i l’altra
l’ajuntament, per tant, disposarem de més d’1 milió d’euros per
a ajuntament per tal de destinar-ho al fet que aquesta situació
tan difícil sigui més fàcil per al sector comercial. 

És veritat que també es va aprovar el Reial Decret 35, però
record també una iniciativa a la Comissió d’Hisenda en relació
amb els lloguers, a instància precisament d’Unides Podem i del
Grup Parlamentari Socialista, on es demanava que es
modifiqués el criteri d’assignació, el criteri d’imputació de
l’IVA dels lloguers i modificar el criteri de meritació pel criteri

de caixa, per tal que el propietari del lloguer no hagués
d’assumir el pagament de l’IVA corresponent al lloguer en el
moment en què la renda del lloguer és exigible, sinó en el
moment en què efectivament aquesta renda es cobrés. 

Tot això són mesures a tenir en compte, però és veritat que
encara queda molt per pal·liar aquesta situació de desequilibri
entre la baixada d’ingressos i l’haver d’assumir aquests costs
fixos per part del comerç, per tant, aquesta iniciativa
parlamentària, que és demanar un servei de mediació entre
propietari del local i la persona que desenvolupa l’activitat
econòmica dins aquest local, idò és importantíssim.

Per tant no podem més que demanar als grups parlamentaris
que donin suport a aquesta iniciativa que tant pot ajudar aquest
sector. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, s’ha dit pràcticament tot, el
contingut de la iniciativa és molt clar al marge que a
l’exposició de motius s’enumera pràcticament tot el que s’ha fet
per part de les diferents administracions públiques a favor
d’intentar passar el millor possible els efectes de la pandèmia.
Sabem que els efectes de la pandèmia econòmicament al sector
comerç a les Illes Balears, especialment als grans nuclis urbans
com Palma, són devastadors, n’hi ha prou a guaitar per
qualsevol finestra d’aquest parlament, mirar l’entorn i veiem
que hi ha una tancada massiva d’espais comercials. Això
influeix en l’economia de tothom, per tant, influeix en
l’economia del territori, influeix en aquell que ha hagut de
tancar perquè no ha pogut suportar la crisi, influeix en el
propietari del local que ara per ara no cobra lloguer.

Per tant, crec que plantejar un servei de mediació per
intentar que tant un com l’altre puguin aguantar el cop de la
crisi, es mantingui el local obert i la persona que ha de cobrar
el lloguer... intentar la fórmula perquè perdi el mínim possible
i que això es faci des de l’administració pública entenem que és
positiu, i se suma a totes les iniciatives dutes a terme des dels
ajuntaments fins al Govern central per part de tothom.

La implicació de l’administració hi ha de ser i hi ha de ser
al màxim nivell possible, i entenem que això és una cosa més
que aportar a aquesta implicació. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara, en torn de fixació de posicions, i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Assumpció Pons.

 



628 ECONOMIA / Núm. 39 / 8 d'abril de 2021 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Vull anunciar que votarem a favor d’aquesta proposta,
ho farem perquè no resta res, encara que queda per demostrar
que pugui ser un plantejament útil i que realment serveixi per
donar una mà tant als llogaters com als propietaris.

Posar en marxa un servei de mediació no concreta moltes
coses, ni marca molts d’objectius, esperem almanco que no
sigui crear més càrrecs de confiança o noves estructures amb
nous sous, perquè, essent així i vista la poca concreció dels
punts d’acord, seria més pràctic destinar els doblers
directament a ajudes als comerciants, destinades als lloguers.

Compartim la situació molt complicada dels sectors
econòmics, dels comerciants en aquest cas, també de la resta de
sectors. A Balears és importantíssim reactivar el turisme perquè
fa com de locomotora de la resta dels sectors, especialment
comerç i restauració directament o més indirectament, per la
qual cosa des del meu grup parlamentari consideram important
i creiem que la millor ajuda seria deixar d’estar a la cua de
vacunació, immunitzar la població i garantir una temporada
turística que a hores d’ara no podem veure amb gens
d’optimisme. És molt mal de veure pels nostres petits
empresaris que es veuen sotmesos a limitacions d’aforament,
d’horaris i veure a la vegada que essent la comunitat autònoma
amb més davallada del PIB i més llocs de feina perduts estam
a la cua de rebre vacunes.

Si aconseguíssim açò hi hauria gent pel carrer, amb açò els
comerços també s’animarien i creiem que és cap aquí cap on
s’han d’enfocar els esforços del Govern.

Quant a afrontar de manera real i concreta el problema, a
part com he dit de la vacunació i reactivar el més aviat possible
l’economia, creiem que, en tot cas, el Govern hauria d’habilitar
més ajudes concretes, en aquest cas per als llogaters dels locals;
al cap a la fi les mesures i les restriccions, per necessàries que
siguin les han dutes a terme els governs, i la mediació, a la qual
no ens oposam, s’hauria de dur a terme no amb obligacions de
cara als propietaris, sinó anar a aconseguir uns acords perquè
hem de pensar que en la mateixa dificultat que poden passar
ells mateixos es poden donar diferents casuístiques i
m’explicaré.

Es pot donar el cas que siguin també comerciants amb
diverses propietats; el cas de petits propietaris que tenen
dependència d’aquestes rendes per a la seva pròpia
subsistència; també es pot donar el cas que els propietaris dels
locals hagin davallat els ingressos, i també es pot donar el cas
que estiguin fent front a crèdits i a préstecs que tampoc no se’ls
perdona a final de mes.

Per tant i en definitiva, no ens oposam a aquesta proposta,
veiem amb preocupació la situació dels sectors econòmics, dels
comerciants en aquest cas, però també dels propietaris de locals
i d’habitatges i convidaríem en tot cas el Govern a estudiar
alguna manera que, en el cas demostrat que els inquilins no
puguin fer front a les rendes i els propietaris també en
depenguin, ser d’alguna manera com el darrer pagador.

Creiem que així, a part de les ajudes anunciades i promeses,
creiem que haurien de ser molt més àgils per poder arribar amb
major rapidesa a tots els sectors. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, analitzem i debatem una proposició
no de llei que van presentar el mes de gener els grups que
donen suport al Govern, Unidas Podemos, PSIB i MÉS, llegiré
el títol sencer perquè és quasi tan llarg com el punt que
debatem, Posada en marxa d’un servei de mediació per a la
negociació del preu de lloguer que paguen comerços o
autònoms als propietaris dels locals que ocupen per a la seva
activitat com a mesura per mantenir i impulsar llocs de feina
al sector, al sector del comerç.

Bé, evidentment no votarem en contra d’una proposta que
demana impulsar llocs de feina del sector, però sí que tenim
diverses apreciacions a dir sobre el punt concret que
posteriorment votarem. Sí que, i ho ha dit la portaveu anterior,
és un punt que dóna molt poca concreció de com funcionaria
aquest servei de mediació i també si generarà despeses o no a
l’administració pública.

Hem de tenir molt clar que la major part dels autònoms,
petits autònoms, petits empresaris que es dediquen al sector del
comerç idò tenen uns coneixements mínims, prou importants
per poder negociar directament amb els propietaris dels locals
la quota que han de pagar o el contracte de lloguer o les
diferents casuístiques que tengui el seu negoci. També hem de
dir que hi ha professionals que es dediquen, tant des del món
del dret com del sector immobiliari, que poden assessorar tant
propietaris de locals com possibles interessats a adquirir aquest
local per a lloguer de les mesures de com ha de ser el contracte
que firmin definitivament. Per tant, ja hi ha un sector privat que
també genera llocs de feina que es dedica a assessorar en aquest
tipus de transaccions.

I a causa d’aquesta poca concreció i al fet que el sector
privat ja pot intervenir en aquesta mediació..., perquè és que al
final si comencem a crear ens de mediació entre petits
empresaris i altres empresaris o altres propietaris podríem
arribar a l’absurd, o sigui, mediació per poder pactar amb els
proveïdors, mediació per poder negociar amb l’ajuntament
determinades millores

Definitivament, cadascú coneix el seu negoci i coneix les
millors fórmules per millorar el rendiment econòmic i millorar
els beneficis i poder mantenir, que és el que finalment ens
interessa a tots els qui som aquí, els llocs de feina que genera
el comerç que, com ja s’ha dit a l’exposició de motius, parlam
de 62.000 treballadors que signifiquen el 15% del PIB.
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Per tant, nosaltres amb tot aquest raonament manifestam
que ens abstendrem en aquest punt d’aquesta proposició no de
llei.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marc Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días a los miembros de esta
comisión. Bueno, como ya conocerán ya existe una institución
de mediación de las Islas Baleares, se trata de una iniciativa
que pusieron en marcha en 2013 el Colegio de Abogados y las
cámaras de comercio de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, bajo el amparo de la Ley 5/2012, de mediación
civil y mercantil.

Esta institución agrupa a profesionales que provienen de
diferentes disciplinas, especialmente formados y cualificados
para ejercer la profesión de mediadores y dirigir
procedimientos orientados a la resolución de conflictos de
forma pactada a satisfacción de todas las partes implicadas.
Cualquier autónomo o comerciante o cualquier propietario
puede solicitar el servicio en la página web imibalears.es, por
tanto, no existe ningún necesidad de crear un servicio público
para ofrecer un servicio que ya existe y está al alcance de
cualquier ciudadano.

Una vez más, nos encontramos con una iniciativa que
proviene de los grupos de izquierda consistente en engrosar aún
más la administración pública, aprovechando la coyuntura en
la que nos encontramos, y que no estableces, esta iniciativa, de
qué forma concreta el incremento del gasto público en mayor
estructura va a repercutir de forma efectiva en aliviar la
situación económica en la que se encuentran tanto los
inquilinos como los propietarios de los locales comerciales.

Más les valdria a estos grupos instar al Gobierno de
Baleares a destinar todos los recursos públicos disponibles a
indemnizar a todos los negocios y a todas las actividades
económicas que han sido privadas de su derecho al trabajo, de
su derecho a la libertad de empresa y que han visto restringida
su actividad por la gestión que se ha hecho de esta pandemia.

Por tanto, nuestro voto será en contra de esta iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no importa destacar ni
donar xifres sobre la rellevància del sector comercial i dels
autònoms a l’economia de les Illes Balears i al benestar social
de les Illes Balears. És evident que qualsevol mesura que pugui

ajudar al comerç i als autònoms ha de ser benvinguda, però,
lògicament, per al Grup Parlamentari El Pi s’haurien de centrar
els esforços sobretot que aquest col·lectiu, aquest sector
comercial i els autònoms puguin fer feina, aquesta hauria de ser
la prioritat. Per tant, per això nosaltres consideram prioritàries
mesures d’augment del consum, reducció de costos, temes
tributaris i no posar més entrebancs dels necessaris, més
restriccions de les necessàries al normal funcionament
d’aquestes activitats. Tal vegada si ens centràssim més en això
aconseguiríem que no fes falta tanta ajuda i tanta mediació.

Dit això, som molt escèptic sobre la proposta que se’ns fa
en relació que sigui una mesura realment efectiva, que serveixi
per a alguna cosa, més enllà de poder ser una bona intenció
manifestada, però que tampoc no sabem quines implicacions
tendrà, donam per fet que no suposarà cap increment
d’empleats públics ni cap increment de despesa pública, sinó
una reassignació de recursos, entenem, però això tampoc no ens
queda absolutament clar.

I a banda, resulta que també hi ha altres mecanismes de
mediació ja existents, com s’ha manifestat en el present debat,
aquestes raons ens fan ser cautes i per tant el que farem serà
abstenir-nos a la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputades i diputats. Bé,
centraré la meva intervenció en tres o quatre aspectes molt
concrets i no aniré al fons perquè el fons de la qüestió està clar
i crec que està clara també la problemàtica que tenen els
comerços per subsistir i en concret els seus propietaris per fer
front a les seves despeses.

Dit això, primer, aquesta iniciativa està feta crec que
fonamentalment en clau Mallorca, cosa que és molt lícita, però
quan es fan iniciatives i no s’especifica i sembla que parlam de
tota Balears crec que clarament no, perquè les transferències de
comerç estan..., s’han passat en el seu moment als consells
insulars, una altra qüestió és que Mallorca, el Consell de
Mallorca, no les tengui, cosa que desconec, però no
m’estranyaria perquè és el que sol passar normalment, que fem
iniciatives pensant aparentment en tots, però realment no, se
centren en Mallorca.

Bé, anem a una Mallorca. Independentment d’aquesta
qüestió que he dit abans, crec que aquesta iniciativa es
caracteritza sobretot per una gran indefinició, per tant, davant
d’aquesta indefinició i tenint en compte la transcendència i
importància de la qüestió, crec que, com a mínim, hagués estat
desitjable que els grups proposants haguessin treballat un poc
més quina fórmula volien establir per donar cos a aquesta
petició. Com que això no es fa i tampoc no ho he pogut deduir
de les intervencions del Grup Socialista ni de Podem ni de
MÉS per Mallorca, interpret que vostès mateixos ara mateix no
saben molt bé com fer-ho. Per tant, nosaltres hi votarem en
contra. 
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I els vull dir una altra cosa a més, crec que..., a veure, hi ha
una analogia amb la Llei d’habitatge, la Llei d’habitatge, als
articles 32, 33, en la creació del Servei d’acompanyament a
l’habitatge estableix analogies que serien perfectament
transferibles a aquesta situació que hi ha de mediació de preus
de lloguer. Jo aquí, en positiu, els propòs: plantegi’ns vostès o
es plantegi’s el Govern si tal vegada no podrien fer una
ampliació d’aquestes funcions del Servei d’acompanyament de
l’habitatge a aquests casos concrets. I ho dic perquè queda clar
que vostès no tenen molta idea de com posar-ho en marxa això,
amb quins recursos, amb quins mitjans, de quina manera i com
es canalitza, i sobretot com es canalitza això en el conjunt de
les Illes Balears, o es canalitza només a Mallorca com és la
meva sospita?

Crec que, per altra banda, també està clar que hi ha ajuts per
part de l’Estat o per part del Govern que estan específicament
habilitats o creats o dissenyats per fer front a les despeses fixes
dels comerços, una de les quals evidentment són els preus del
lloguer. I no ens equivoquem ningú de nosaltres perquè igual
arribam tard, perquè tant llogaters com propietaris fa molts
mesos que fan negociacions i han arribat a acords per rebaixar
els preus dels lloguers, perquè un propietari que té un bon
llogater no es vol desprendre d’aquest llogater, per tant, qui
més qui menys ja ha fet una feina per arribar a acords i rebaixar
els preus dels lloguers perquè ningú no en surti especialment
perjudicat. 

Per tant, em sap molt de greu, crec que si vostès realment
volen donar vida o cos a aquesta proposta segur que tendran
oportunitat de fer-ho amb una proposta amb cara i ulls, i
aquesta, malauradament, i em sap greu dir-los-ho, no en té.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Ara per contradiccions tenen la paraula
els grups proposants i comença la Sra. Antònia Martín, per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair, en primer lloc, el suport
dels grups que han manifestat que així ho farien. Vull dir que
evidentment el que es tramet des del Parlament al Govern és un
mandat, un mandat d’una línia que consideram prioritària i que
és el Govern qui té atribuïdes les funcions gestores que ho ha
de posar en marxa.

En relació amb les qüestions que s’han plantejat sobre
l’augment dels recursos, evidentment es fa des de la..., aquest
servei de mediació es posaria en marxa des de la Direcció
General de Comerç sense augment de personal ni generació
d’alts càrrecs, ni altres coses que s’han donat a entendre avui a
aquesta comissió.

Vull comentar diverses qüestions. En relació al Partit
Popular, agrair el suport, crec que ha quedat contestat o respost
el tema de la creació de personal. I, evidentment, la mediació,
com bé saben vostès, és una acció de qui intervé entre dues o
més persones per posar-les d’acord; vostès han parlat sobretot

dels propietaris bàsicament, només han manifestat necessitats
dels propietaris, i aquí hi ha dues persones o dues empreses que
interaccionen. Llavors el que volem és posar i arribar a acords
entre les dues parts implicades des de, com he dit, la Direcció
General de Comerç.

Sobta molta la intervenció que ha fet Ciudadanos, no
s’acaba d’entendre aquesta oposició, quan vostès es presenten
a eleccions i pretenen governar, quan es centren només en
l’actuació del sector privat, negant qualsevol tipus d’actuació
per part de l’administració pública. Vull dir, jo crec que
haurien de ser valents i votar, ben igual que VOX ha manifestat
que hi votaria en contra, idò vostès també haurien de votar en
contra en aquestes qüestions que han manifestat, no s’entén la
seva abstenció de cap de les maneres.

En relació a El Pi, nosaltres esperam que sí que la mesura
sigui efectiva, atesa la bona tasca que es fa per part de la
Direcció General de Comerç i evidentment es posa en marxa
perquè tengui resultats, ha de començar i ho hem de veure.

I ja per acabar, el Grup Mixt manifestava la seva
preocupació que sigui una iniciativa feta només en clau
Mallorca. No és així, és una iniciativa feta de cara al Govern
perquè es pugui implementar i es faci de manera consensuada
amb la resta d’illes. No presentam mai, almanco per part
d’Unides Podem, i entenc que per part de la resta de partits del
Govern tampoc, iniciatives únicament i exclusivament
orientades en clau d’una sola illa, parlam del conjunt del nostre
arxipèlag de la nostra comunitat autònoma. No tendria cap
sentit, es fa per a tothom, després s’aplica en funció de les
necessitats i les mancances que hi pugui haver a cada una de les
illes.

En definitiva, agrair el suport i esperam que aquesta mesura
sigui una iniciativa profitosa per al sector del comerç, que tan
malament ho passa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Truyols si vol fer ús de la
paraula.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair també, com deia la
Sra. Martín, el suport als diferents grups parlamentaris que han
anunciat el vot favorable a aquesta mesura. I també reafirmar-
nos en la positivitat de posar en marxa aquest servei
d’intermediació. Està clar que és una mesura complementària
a la resta de mesures que s’han posat en marxa i que es posaran
en marxa per fer front a aquesta difícil situació i per evitar que
cap comerç, per mor de l’import de lloguer hagi de tancar. I
com a mesura complementària, totes les institucions públiques
entenc que seguiran fent feina per tal de donar suport, ja sigui
via subvencions o ajudes directes, a aquest sector, que, com
dèiem, representa el 15% del Producte Interior Brut de les Illes
Balears. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Està pràcticament tot dit, per tant,
només agrair als grups que donaran suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 1165/21.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
1165/21, relativa a la posada en marxa d’un servei de mediació
per a la negociació del preu de lloguer que paguen comerços o
autònoms als propietaris dels locals que ocupen per a la seva
activitat com a mesura per mantenir i impulsar llocs de feina en
el sector.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1278/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a creació, atracció i retenció del talent
a les Illes Balears: Parc Bit, districte innovador, formació.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1278/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a la creació,
atracció i retenció de talent de les Illes Balears: Parc Bit,
districte innovador, formació.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos presentamos esta proposición no de ley, que hemos
titulado creación, atracción y retención del talento en las Illes
Balears, focalizándonos en el Parc Bit, el distrito innovador y
la formación, principalmente, porque el talento que ha nacido
en nuestra comunidad debe quedarse y no podemos permitir
que sigan buscando nuevas oportunidades y horizontes fuera de
nuestras islas.

En los últimos años, tanto las empresas como los países,
como las regiones, han desarrollado una auténtica guerra para
atraer talento y Balears no puede ser menos, no podemos
quedarnos atrás, tenemos que identificar qué estrategias son las
más idóneas, a fin de atraer, retener y activar las personas
talentosas de nuestras islas. En el contexto actual se hace más
que nunca prioritaria y necesaria la adopción de medidas de
implementación inmediata para la reactivación económica, para
garantizar así la prosperidad de nuestra comunidad, y la
adopción de medidas para atajar la llamada fuga de cerebros,
porque el talento que ha nacido aquí tiene que quedarse aquí. 

Tenemos que convencerles con buenas infraestructuras y
con buenas iniciativas. Para ello necesitamos buenas
infraestructuras, con una buena gobernanza, imprescindible
para asegurar su viabilidad y su futuro. Y también necesitamos
buenas iniciativas, las Illes Balears deben aunar esfuerzos para
impulsar el talento, el liderazgo científico, tecnológico,
económico, medioambiental, porque fomentar el talento
conlleva fomentar la innovación y, por tanto, un aumento de la
productividad y la competitividad de nuestras islas.

El talento también se atrae haciendo una búsqueda activa de
empresas que puedan incorporarse al sistema de nuestros
parques tecnológicos, de nuestros distritos innovadores o de
nuestro tejido productivo, como palanca de nuevos empleos de
calidad. Y por supuesto políticas de colaboración público-
privadas, para mejorar la eficiencia de la administración y para
impulsar nuestra economía, proponiendo programas y
proyectos de compra pública innovadora.

En Balears ya disponemos de parques y centros
tecnológicos, en Palma, en Alaior, en Inca, que deben tener una
buena gobernanza para asegurar su futuro y es imprescindible
que se agilice la creación del Centre Bit en Eivissa, la pitiusa
mayor tiene también que ser un centro de creación y atracción
de talento y desde Ciudadanos estamos muy comprometidos
con la innovación y que también exista igualdad en este aspecto
en cada una de nuestras islas.

En Palma disponemos de un buen campus universitario, al
que debe sumarse una nueva residencia de estudiantes para ser
más competitivo. Y también en Mallorca, principalmente en
Palma, debemos poner el foco en Nou Llevant, el embrión de
un distrito de innovación en Palma, infraestructura básica para
la atracción y retención del talento. Hay que aprovechar la zona
para impulsar, en colaboración con el Ayuntamiento de Palma
y el consejo insular, un distrito de innovación puntero, que
debe complementarse con infraestructuras universitarias para
formaciones STEAM y una buena residencia, en colaboración
público-privada para estudiantes, profesores, conferenciantes,
científicos, que vengan a realizar su labor a las islas.

Para todo ello, debemos incrementar el porcentaje destinado
a I+D+I del PIB de nuestras islas al 2% y es muy importante
también dar estabilidad a los proyectos y programas de
investigación que se desarrollan en nuestras islas.

Además, instamos al Govern a impulsar la creación de
centros tecnológicos de excelencia, para permitir acogerse a las
convocatorias de ayuda del Programa Cervera del CDTI. Y
abogamos finalmente, para que se impulse la creación de
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nuevas lineas de FP, que combinen áreas tecnológicas y
digitales, con áreas como la ingeniería, salud, el medio
ambiente, el turismo, ya existentes.

Pido, por tanto, que los grupos parlamentarios de esta
comisión apoyen esta iniciativa.

Muchísimas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A continuació passam a defensar
una esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 3784/21 i, per a la seva defensa, té la paraula la Sra.
Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. En relació
amb aquesta proposició no de llei, compartim en bona part
l’exposició de motius, creiem en el positiu d’apostar per la
innovació, sempre que aquesta recerca, que els que governen
anomenen com a “aposta per la diversificació”, no sigui una
lluita encoberta per anar contra el turisme, i m’explicaré.

Ho diem, encara que no sigui el plantejament d’aquesta
iniciativa de Ciutadans, perquè és evident que el plantejament
dels partits de govern a principi de legislatura, quan parlaven
de diversificació o d’innovació abans de la COVID sempre
havia estat en aquest sentit, encara que ara, amb la pandèmia,
si una cosa bona té és que els que volien anar contra el turisme
han descobert ara que era un sector imprescindible.

Però tornant a la proposta, com he dit, veiem bé el
plantejament de la recerca de talent, com també d’evidència de
la necessitat de places de residència d’estudiants i veiem bé la
majoria de punts d’acord: augmentar la inversió pública
destinada a I+D+I; potenciar parcs tecnològics; accelerar el
Parc Bit d’Eivissa, el qual, per cert, sempre ha estat objecte
d’esmenes en els pressuposts de la comunitat per part del Partit
Popular.

Però sobre el punt 5, instar el Govern de les Illes Balears a
programar una recerca activa d’empreses estrangeres que es
puguin incorporar a l’ecosistema dels nostres parcs tecnològics,
sí que ens crida l’atenció haver d’incloure per si recerca
d’empreses estrangeres. Creiem que seria millor obviar
l’adjectiu “estrangeres” i en aquest sentit hem presentat aquesta
esmena. Nosaltres apostaríem per una recerca d’empreses que
es puguin incorporar a l’ecosistema dels parcs tecnològics, com
a palanca de nous llocs de feina de qualitat, siguin estrangeres,
siguin espanyoles, de la península, siguin de Balears, en fi, per
açò demanaríem al grup proposant, al Sr. Pérez-Ribas, que
acceptés la nostra esmena feta en aquest sentit.

Estam d’acord amb tots els punts que fan referència a
l’impuls al districte d’innovació punter a la zona del Llevant,
com també augmentar les noves d’FP i construir la residència
d’estudiants.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara, en torn de fixació de posicions, i
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula
el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Esta proposición no de ley, como
muchas otras que hemos tratado, y además es un tema muy
frecuente, trata sobre diversificar nuestra economía, y quiero
hacer una puntualización por la diputada que me ha precedido,
llevamos ya como un año y medio de esta legislatura y todavía
no he visto ni un grupo en esta comisión que se oponga al
turismo, en todo caso, como mucho, se ha hablado de tipo de
modelo turístico, si es más sostenible o menos, pero cuando se
habla de diversificación económica, y lo digo porque todos
apostamos por la diversificación económica, se habla como un
extra, como un crecimiento de nuestra economía, como no
depender tanto del turismo, no para acabar con un sector, al
menos en esta comisión nunca he escuchado ningún ponente
decir que hay que acabar.

Yo lo quería comentar, porque al menos yo eso no lo he
escuchado y creo que hacemos un flaco favor a la
diversificación económica si intentamos meter el fantasma de
que viene a sustituir al turismo, para nada, viene para ampliar
nuestra economía.

En este sentido, en la exposición de motivos hace una
puntualización que creo que es muy interesante y es definir la
estrategia para diversificar nuestra economía, y cuando digo
que es muy interesante es porque hablamos de diversificarla
pero no estamos definiendo qué tipo de diversificación en
Baleares tiene sentido. Esto lo hemos hablado muchas veces, y
hemos visto ejemplos, aquí, por ejemplo, tiene mucho
significado todo lo que sea industria digital, tiene mucho
significado todo lo que sea la economía del conocimiento,
cloud computing, inteligencia artificial, ciencia de datos,
incluso robótica podríamos estar hablando, pero todo lo que
tenga que ver más con la creación de contenido digital de
cualquier tipo o con conocimiento en sí que no ha se ha de
exportar material, es algo obvio, somos islas y tenemos que ser
competitivos, simplemente; que es en este sentido lo que
siempre decimos cuando queremos diversificar también, y esa
estrategia actualmente casi todas las empresas que tienen que
ver con industrias digitales están dando servicios al sector
turístico.

¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene, por desgracia,
una pandemia, como ahora, y el turismo, como es normal,
decae, esas empresas se ven de forma indirecta o directa
golpeadas y, como es normal, con dificultades. ¿Qué es lo que
decimos? No hay que obviar que esas empresas son muchas y
que hay que potenciarlas y que hay que traer más, pero también
hay que intentar buscar otros sectores que tengan que ver con
la industria digital, que tengan que ver con esa economía del
conocimiento que se habla y que no dependan del turismo,
dependan de otro tipo de economía o de sector.

Y aquí hablamos, como he comentado ya, ejemplos,
robótica, te puedo poner ejemplos como si fuese..., si hablamos
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del tema agrario podría ser robótica enfocada a autómatas para
el sector agrario, y así ejemplos varios. O, por ejemplo,
inteligencia artificial, que es lo que ahora mismo tiene más
salida tanto a nivel de internet como a nivel de empresas. O,
por ejemplo, cuando hablamos de industrias digitales hablamos
de contenidos para plataformas, no diré nombres por no hacer
propaganda, pero todas las plataformas que vemos de
streaming hacen mucho contenido digital local, en muchos
países y muchos lugares, de hecho Baleares ya ha hecho un par
de ellas. Incluso el Gobierno, actualmente, tiene un proyecto
para tener un centro de rodaje en el propio Parc Bit, lo cual
creo que es muy positivo. O, por ejemplo, industrias digitales
de la industria del video-juego, que es una industria que está
apostando solo Cataluña dentro de España y que mueve más de
3.000 millones de euros; a nivel global mueve, solo en
software, más de 140.000 millones de euros, es decir, también
es a tener en cuenta.

Con lo cual hay que enfocar dentro de esa estrategia hacia
dónde queremos diversificar la economía, lo comento porque
a veces se dice: no hay que decir cómo; no, sí, hay que enfocar
cómo, hacia dónde, qué camino. Y, en ese sentido, vamos a
apoyar prácticamente todos los puntos de la proposición.

Sí que quería hacer un pequeño matiz o que se me
comentase luego, el ponente, en este caso Marc Pérez-Ribas,
sobre el punto 10. En el punto 7 se habla de crear también una
infraestructura de una residencia en Nou Llevant y, claro,
luego, en el 10 se habla específicamente de que hay otra
residencia en el campus. Digo yo, para que fuesen coexistentes,
a lo mejor tendría más sentido y nosotros así podríamos votar
que sí a todo, que el 10, en la parte que pone “en el campus de
la UIB” no apareciese, y así pudiesen, porque, a lo mejor, a la
UIB le interesa también hacerla en Palma esa residencia, para
que tengan más vinculación también con Nou Llevant o con
cualquier tema, es un tema de proyecto (...). Lo digo porque
cuando hemos hablado con los compañeros de Palma lo ven
más lógico y coherente, y si luego quiere la Universidad
hacerlo, una vez que se ha declarada así tal cual está, lo puede
hacer también, lo digo para no acotar o no encorsetar y así
podríamos votar a favor de este punto, y votaríamos a favor de
todos.

Sí que quería hacer un matiz, ya para acabar, y es que me
llama mucho la atención, lo he dicho ya en varias ocasiones,
pero lo vuelvo a reiterar, y es que no hacemos más que hablar
de inteligencia artificial o de robótica o de cómo internet
actualmente y las bases de datos tienen mucho sentido, pero
luego la UIB no está ofertando un grado actual que hay que es
el de Ciencia de Datos, sin embargo la UOC sí. Es algo que ya
he comentado en varias ocasiones y que me choca mucho,
porque si hablamos sobre todo de todo el tema del cloud
computing y de la inteligencia artificial, que no se esté
desarrollando algo específico en la UIB nos lastra mucho de
cara al futuro a esa competitividad que se quiere tener, porque
es verdad que luego pueden hacerse especializaciones una vez
que han acabado otros grados, pero si lo estudian directamente
siempre van a estar más especializados. Era algo que le quería
dejar como matiz de que si vamos hacia el futuro y vamos a
encaminarnos, al menos que tengamos muy claro que tenemos
que apuntar todo para que se converja a esa diversificación
económica que viene a ampliar nuestra economía y que viene

a conseguir algo muy necesario -y acabo, que no sé si me estoy
extendiendo mucho-, que es que la gente de Baleares, los
jóvenes de Baleares no tengan solo la opción de trabajar para
el turismo o algo derivado de, o que se vayan de Baleares; no,
no, que tengan ofertas o que puedan directamente, sin tenerse
que ir de Baleares, ser programadores de cualquier cuestión o
directamente ofrecer servicios...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, ha d’anar acabant.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

..., -ya. Pues, ya para acabar, simplemente vamos a apoyar todo,
menos la 10, que quiero la aclaración, si se aclara lo votaremos
a favor y si no lo tendremos que votar en contra, por creer que
encorseta demasiado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, estam d’acord amb el sentit general
de la proposta, com no podia ser d’altra manera. Mai no sobra
dur a aquesta casa plantejaments d’augmentar, millorar la
inversió pública en recerca, en investigació, en innovació, en
definitiva, en coneixement. Creiem que és una de les potes
fonamentals de la famosa diversificació econòmica, és a dir,
aprofitar l’eina de la recerca, de la innovació, de la
investigació, del coneixement com a punta de llança per a la
diversificació econòmica, és fonamental, creiem que és una de
les línies importants a seguir.

Veiem bé que la proposta, per dir-ho de qualque manera,
aprofiti la iniciativa de l’Ajuntament de Palma amb el districte
Nou Llevant, és a dir, creiem que és important aprofitar les
sinèrgies de totes les administracions públiques. I, és clar, és
evident, la Universitat és l’eina que s’ha de fer servir per tirar
endavant totes aquestes polítiques, la tenim i l’hem d’aprofitar
per això, i, a més, una universitat que creiem que ha de ser
això: punta de llança en investigació, en recerca, en definitiva,
en coneixement, aprofitat a tots els sectors econòmics; és a dir,
tots els sectors econòmics es poden aprofitar d’aquesta feina i
creiem que s’han d’aprofitar d’aquesta feina, no podem quedar
endarrerits com a país en aquest aspecte.

Per tant, en definitiva, votarem a favor de la proposta i li
demanam el mateix que Podemos, que és no restringir el tema
de la residència estrictament al campus de la universitat, cercar
una fórmula, que la podem cercar en un moment, perquè es
parli de la construcció d’una residència d’estudiants, amb això
estam tots d’acord i ho diem cada vegada que ve aquí el rector,
a la Comissió d’Educació, o que parlam de temes universitaris
a la Comissió d’Educació, però no ho restringim, perquè les
converses entre Universitat i Ajuntament de Palma no tenen
perquè anar només en la direcció de fer la residència al campus.
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Per tant, no ho tanquem, sinó obrim-ho a totes les possibilitats
que hi pugui haver.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros somos conscientes de que
estamos en una situación económica muy crítica en estos
momentos y llevamos meses diciendo que creemos que el
Gobierno balear lo que tiene que hacer es destinar todos los
recursos públicos posibles a conservar el tejido productivo y
empresarial. Por tanto, dicho esto, y teniendo en cuenta la
especial situación económica en la que nos encontramos y la
necesidad de ayuda del tejido empresarial ya existente, el que
todavía no se ha destruido, que necesita de esta ayuda de las
administraciones para poder sobrevivir, pues consideramos que
determinados puntos de esta iniciativa contienen mandatos al
Gobierno autonómico que implican destinar recursos a
inversión, que es necesaria, pero que debe hacerse cuando las
circunstancias económicas lo permitan, y acotando muy bien
las fórmulas con las que debe llevarse a cabo esa inversión,
para evitar que sigamos redundando en gasto improductivo
disfrazado de inversión, que es lo que hemos tenido durante
mucho tiempo en estas islas.

Por tanto, por ese motivo, sobre todo por la inconcreción
sobre las fórmulas que debe emplear el Gobierno balear para
llevar a cabo estos mandatos recogidos en esta iniciativa, no
podremos votar a favor de todos los puntos, y solicitamos, por
ello, la votación separada de los puntos de acuerdo.

Donde sí podemos votar a favor es en el punto segundo,
potenciar los parques tecnológicos; en el punto quinto, que trata
de una búsqueda activa de empresas que se incorporen a los
parques tecnológicos; o en el punto 6, que es impulsar un
distrito de innovación en la zona del Nou Llevant; en el punto
8, aunque no lo concreta quiero entender, con esto de la
expresión que utiliza mucho el Grupo Ciudadanos, lo de la
colaboración público-privada, es que no sería una iniciativa de
Ciudadanos si no llevase esta expresión, entonces, bueno,
alcanzar acuerdos de colaboración público-privada para la
construcción de una residencia, entiendo que se está refiriendo
a la concesión de obra pública, si es así pues nosotros también
podemos votar a favor, no lo dice expresamente, pero quiero
entender que esa expresión “colaboración público-privada” se
puede concretar en esta figura jurídica de la contratación
administrativa, por la cual se concede la construcción de una
obra pública y luego la empresa que la construye se queda con
la concesión de ese servicio para recuperar el gasto en la
construcción, en la inversión.

También votaríamos a favor del punto 9, sobre nuevas
líneas de formación profesional, entendiendo que no tendría
por qué suponer un mayor gasto, sino más bien una
reordenación del gasto en educación que ya tiene asignada la
consejería.

Y también el punto 11, sobre dar estabilidad a los proyectos
y programas de investigación.

En el resto de puntos, 1, 3, 4, 7 y 10, nos vamos a abstener
por lo que decía antes, la fórmula no está bien expresada y no
podemos dar nuestro apoyo a algo que luego, al final, puede ser
más gasto improductivo, en función de cómo quiera luego
aplicar el Gobierno balear este mandato, y por eso nos
abstendremos en estos puntos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara, per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears no hi ha cap representant, per
tant no intervindrà. El mateix per part del Grup Parlamentari
Mixt, que tampoc hi ha cap representant d’aquest grup, per tant,
tampoc no pot intervenir. I ara passam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista amb representació del Sr. Carles Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat mes de febrer es va
debatre en aquesta mateixa proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, juntament amb Unides Podem i
MÉS per Mallorca, d’impuls a la innovació, per tant, des del
nostre grup parlamentari estam principalment d’acord amb la
finalitat d’aquesta proposició no de llei que entenem presentada
de forma constructiva i en positiu.

L’avanç en ciència i innovació és essencial per a la
transformació del model productiu, el coneixement i la
innovació en qualsevol àmbit són factors crítics per garantir el
creixement econòmic i impulsar la competitivitat i la
productivitat de les Illes Balears. Tancar el cercle virtuós entre
la universitat pública de qualitat i d’igualtat d’oportunitats, la
recerca científica i la transferència del coneixement a les
empreses és prioritari per a una agenda de reformes que
vertaderament consolidi i situï en el camí de futur la societat i
l’economia balear.

En aquest mateix sentit, fomentar la recerca, el
desenvolupament i la innovació permetrà augmentar el capital
tecnològic, immaterial i la productivitat; afavorir el
desenvolupament d’un ecosistema d’startups permetrà aprofitar
les oportunitats de la revolució digital en fomentar la creació
d’ocupació de qualitat.

Dit això, l’impuls de la innovació no es pot fer ni a curt
termini ni únicament a través de l’administració, cal
innegablement participació privada, l’administració disposa,
fomenta, impulsa, crea massa de desenvolupament, però no és
l’únic element tractor, ho destacam perquè nosaltres sí pensam
que cal fomentar la innovació empresarial, a diferència del
Partit Popular que volia buidar de pressupost l’Institut
d’Innovació Empresarial de Balears en els pressuposts del 2021
i, a més, amb el que han dit avui aquí, que igual no han entès
que fa molts d’anys que aquesta terra fa recerca i innovació
turística, perquè sembla que la volen contraposar.

 



ECONOMIA / Núm. 39 / 8 d'abril de 2021 635

S’ha demanat votació separada dels diferents punts,
nosaltres volem manifestar que votarem a favor del primer
punt, no només és una qüestió d’inversió pública, com diu el
text, sinó també de privada i el que fa el GOIB és impulsar-la.
Estam prou impactats pel fet que VOX pretengui abstenir-se en
aquest punt, els demanaríem, per favor, que repassassin quin és
el retorn de la inversió en recerca, 7 euros per cada euro
invertit.

En el punt 2 també hi votarem a favor, pensam que ja es fa
una gran feina des de la Fundació Bit i es troba (...) necessitats,
malgrat tot hi votarem a favor.

Igual que en el tercer punt, que vàrem presentar ja nosaltres
a l’anterior proposició no de llei i volem recordar que és
igualment determinant la feina que es faci des del Consell
d’Eivissa, que ja s’ha signat un conveni de col·laboració per
tirar endavant el centre, que estableix obligacions per les dues
parts, com ja passa a Menorca on el consell participa de la
gestió del Centre Bit.

Pel que fa al punt quart, volem recordar que un requisit per
ser centre tecnològic és posseir un percentatge de personal que
sigui doctorat i fa falta, per tant, que el teixit empresarial
absorbeixi els doctors i els doctorands vegin que l’empresa
privada és una opció laboral de futur i, efectivament, per tant,
quedin a les illes, com manifesta el Sr. Pérez-Ribas, per
l’esperit de la proposta. Però volem recalcar, per tant, que hi ha
d’haver una implicació empresarial en tot aquest tema.

En el punt 5, si bé no acaba d’entrar en la nostra idea de
foment de la innovació i la diversificació la recerca activa
d’empreses, el Govern ha de fomentar, impulsar i crear entorns
adients per a la creació i retenció de talent i, per tant, no
necessàriament sortir a la recerca d’empreses i molt menys amb
el requisit de ser estrangeres, per tant, veiem amb bons ulls,
sense que serveixi de precedent, l’esmena presentada pel Partit
Popular.

En el punt 6, estam d’acord amb la línia iniciada pel
projecte de reconversió del districte Nou Llevant de Palma, tot
i que no pensam que el Govern hagi de ser un actor
determinant, sinó que hi ha de col·laborar, tot i així també hi
votarem a favor.

En el punt 7, actualment no hi ha cap petició respecte d’això
i s’hauria d’estudiar la seva viabilitat, l’interès és econòmic,
però bé, votarem a favor de l’esperit de la proposta.

El mateix per al punt 8 i en el punt 9 ens agradaria també
recalcar que ja s’han instaurat nous graus de formació
professional en tecnologia i energies renovables i es dona
formació en digitalització al professorat de graus existents com,
per exemple, turisme.

També ens manifestam a favor de l’esmena que s’ha
presentat in voce per part d’Unides Podem i MÉS per Mallorca,
d’eliminar aquest element del campus del punt 10, si això és
així efectivament votaríem a favor també d’aquest punt.

I per descomptat també votarem a favor del punt 11, ja que
certament l’estabilitat a llarg termini dels projectes

d’investigació és necessària atesa la seva extensa durada i els
llargs processos de maduració dels projectes d’investigació. Per
tant si s’accepten les esmenes proposades, votarem a favor de
la proposta. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Bona. Ara passam, per torn de fixació de
posicions, la paraula al Sr. Marc Pérez-Ribas, a qui agrairia que
aclarís si accepta votació separada, si accepta l’esmena del
Partit Popular i l’esmena in voce del partit que li ha proposat,
d’Unidas Podemos en aquest cas.

Gràcies, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. Bien, en aras de conseguir el consenso,
pues, y además porque coincido con los argumentos que ha
dado la portavoz del Grupo Popular, pues vamos a aceptar su
enmienda para eliminar la palabra “extranjeras” en las
empresas a las que hay que hacer búsqueda activa porque, en
principio, lo que nos interesa es que vengan empresas de donde
sea, por tanto no hay ningún problema en admitir esta
enmienda. 

Y evidentemente tampoco sobre la enmienda in voce que
nos ha propuesto el Grupo Parlamentario Unidas Podemos y
MÉS per Mallorca. Sí que, desde nuestro punto de vista, no
estaría nada mal que la residencia que hay actualmente en la
UIB se ampliara o se creara otra porque es la que hay ahora
actualmente está saturada y hay lista de espera -una importante
lista de espera- para poder acceder a esa residencia, pero si se
considera, por los motivos que sean, que esta residencia se
tiene que hacer en otra ubicación, mientras se ejecute y se haga,
no vamos a oponernos.

Por tanto mi propuesta es “en el campus de la UIB o en otra
ubicación del municipio de Palma”, no sé si lo veis... ¿O
paramos cinco minutos...?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Pérez-Ribas, aturam la sessió dos minuts. Cinc, no, dos
minuts...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

D’acord. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

... per aclarir-se entre tots, i si també volen dir als altres
portaveus si accepten l’esmena.. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Això mateix. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

... per al cas que debatem, val més que parleu tots els portaveus
a part del proposant. Aturam dos minuts. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, podem reprendre la sessió? Sí, molt bé, idò reprenem la
sessió i té la paraula EL Sr. Marc Pérez-Ribas, que havia
consumit un minut i trenta segons del seu temps, però no es
preocupi, no mirarem prim, si arriben a acords. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. No consumiré el tiempo que me resta,
únicamente manifestar que sí que aceptamos la enmienda in
voce de los dos partidos que la han propuesto, eliminando,
dentro del redactado del punto 10 “en el campus de la UIB”, y
el resto del texto queda como estaba escrito.

También comentarle a la Sra. Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX que actualmente, o sea, primero que, desde
el Grupo Parlamentario Ciudadanos, queremos dar un impulso
y colaborar en todo lo posible para que el Distrito de
Innovación de Palma sea una realidad, es un proyecto muy
complejo en que -como decimos en la proposición no de ley-
tienen que participar todas las administraciones, no solo el
Ayuntamiento de Palma, sino el Consejo, el Govern balear y,
además, tiene que hacerse de la manera que sea más eficiente
posible para que realmente sirva para lo que tiene que servir, en
línea a lo que usted ha dicho, que no nos desviemos en temas
que no son la focalización que tenemos sobre este distrito de
innovación.

Una residencia en esa zona es interesante, lo que pasa es
que la mayor parte de los solares que hay en ese barrio, en esa
zona son privados, entonces... Y la zona de equipamientos que
hay, seguramente lo suyo es que se utilizara para hacer que la
UIB ponga determinadas aulas para hacer las clases
tecnológicas que -como bien ha dicho el portavoz de Unidas
Podemos- pues puede fortalecer el distrito de innovación, y así
hacerlo viable, porque es que si no sería muy difícil que fuera
viable. Por tanto, si hay que hacer una residencia por allí, la
mayor parte de las posibilidades parten de un suelo privado, y
por eso he hablado de la colaboración público-privada en el
sistema que sea: concesión, bueno, ya se analizaría depende del
proyecto y depende de la situación, o mediante ayudas o
mediante cambio de recalificación; bueno, esto ya se debería
ver pero pasa por la colaboración público-privada.

Y, bueno, y finalmente agradecer a, vamos, es muy
ilusionante que todos los grupos parlamentarios pues estén de
acuerdo en un tema tan básico para nuestro futuro y nuestra
prosperidad como es que hay que fomentar la innovación y
fomentar la atracción y retención de talento. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marc Pérez-Ribas. Entenc, per tant que, ja que
el Sr. Pérez-Ribas accepta l’esmena in voce presentada i ja ho
heu parlat amb tots els portaveus, no hi ha cap grup que s’oposi
a la incorporació d’aquesta esmena al punt 10, no?

Per tant podem votar separadament, Sr. Ribas?, no m’ha
quedat... Sí. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Per tant, si els sembla bé, passam a votar en
primer lloc els punts 2, 5, amb l’esmena del PP incorporada, el
punt 6, el punt 8, el punt 9 i el punt 11.

Vots a favor? Per unanimitat. 

I ara votam els punt 1, 3, 4, 7 i 10, amb l’esmena in voce
incorporada, eliminant l’expressió “en el campus de la
universitat, de la UIB”.

Per tant, vots a favor dels punts 1, 3, 4, 7 i 10?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

9 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1278/21, relativa a la creació, atracció i retenció de
talent a les Illes Balears, Parc BIT, Districte Innovador i
Formació. 

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