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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començam la sessió
i, en primer lloc, els demanaria, per favor, si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Presidenta, Jesús Méndez sustituye al Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Presidenta, Alejandro López sustituye a Antònia Martín de
Unidas Podemos.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

Compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius per informar
sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021
(escrit RGE núm. 15981/20). 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. L’ordre del dia d’avui consisteix en
la compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2021, RGE núm.
15981/20.

Assisteix el vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sector Productius, el Sr. Juan Pedro Yllanes i
Suárez, acompanyat de la Sra. Paula Cristina De Juan i Salvà,
secretària general de la conselleria; del Sr. José Guillermo
Maladrava i Rigo, cap del Gabinet; i a la Sala Groga, del Sr.
Miquel Piñol i Alda, director general de Comerç; del Sr. Antoni
Morro i Gomila, director general de Política Industrial; del Sr.
Aitor Urresti i González, director general d’Energia i Canvi
Climàtic; de la Sra. Núria Riera i Riera, directora general
d’Innovació; de la Sra. Alícia Torrandell i Bennàssar, cap de
Premsa; i de la Sra. Yolanda Terramero.

Passem la paraula al Sr. Vicepresident i Conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, al Sr. Juan Pedro

Yllanes i Suárez, per fer l’exposició oral sense limitació de
temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon vespre a totes i a tots,
i començarem, perquè ja és una hora per no fer voltes.

El context en el qual ens movem en aquests moments és de
sobres conegut per tots, seguim vivint una emergència sanitària
i hem d’afrontar, a la vegada, una emergència social i
econòmica. Com a comunitat autònoma hem patit més que la
resta i que altres regions d’Europa per la nostra dependència
econòmica i laboral del sector turístic el qual, com tots sabem,
ha estat el més colpejat per la crisi.

Duem molts d’anys a la comunitat autònoma parlant sobre
la diversificació econòmica i s’han fet esforços per dur-la a
terme, però aquest any hem hagut d’avançar molt i ens toca fer
via en aquesta diversificació, per tal de ser més resilients a les
futures inclemències que ens puguin arribar. Aquest any, amb
el Pacte de reactivació, hem mobilitzat molts recursos que no
estaven plantejats per a la diversificació del model productiu,
això en col·laboració i consens amb diversos partits polítics i
agents socials i econòmics, i en la línia d’aquest Pacte de
reactivació i preparant-nos per fer front a l’arribada dels fons
europeus per a la reconstrucció, presentam aquests pressuposts
per al 2021, amb un objectiu molt clar des d’aquesta
conselleria, la reactivació del teixit productiu i econòmic de les
nostres illes, basada en la digitalització i en la transició
energètica com a motors fonamentals. Aquests motors ja no són
només el nostre lema, sinó la política que posa en marxa la
Unió Europea per reactivar l’economia i el mercat laboral.

Diré que, en línies generals, és important assenyalar que el
pressupost de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius augmenta un 9,22% respecte de l’exercici 2020.
Com ja es va parlar en el debat sobre el sostre de despesa,
d’aquesta crisi en sortirem enfortint la cosa pública i ajudant les
empreses i treballadors i no retallant drets, ni privatitzant ni
precaritzant com s’ha fet a altres crisis.

Disposem de 36,3 milions d’euros de fons propis, als quals
haurem de sumar diverses subvencions estatals que gestionarem
des de la comunitat autònoma, com poden ser, per exemple, el
MOVES II, el PRE o el SOLBAL II. Aquest augment ens
permetrà, sobretot, satisfer la demanda dels sectors lligats a la
conselleria per impulsar la seva modernització, la digitalització
o l’eficiència energètica.

En línies generals, totes les direccions generals augmenten
el seu pressupost, excepte la Direcció General de Polític
Industrial, aquest descens ve justificat perquè en el 2020 ha
estat el darrer any que s’han hagut de pagar préstecs de
l’Institut d’Innovació i també el darrer any que s’havia
d’amortitzar una despesa plurianual d’aquest Institut
d’Innovació.

Passaré ja al bessó de cada direcció general.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015981
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Pel que fa a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic,
en una anàlisi quantitativa, cal ressaltar que l’augment
pressupostari és del 25,6% respecte de l’any 2020. Disposam
d’un pressupost de 10,6 milions d’euros i 3,6 milions de fons
ITS, a més de5,2 milions d’euros de fons estatals que
s’invertiran i es gestionaran per part de la comunitat autònoma.
Aquesta pujada pressupostària va pràcticament íntegra a
l’augment de les subvencions d’autoconsum les quals pujaran
fins als 5 milions d’euros. Aquest any 2020 hem arribat als 3,5
milions d’euros.

Aquesta inversió té previst fer de tractora d’una inversió
total de 13 milions d’euros. A més de la potència instal·lada i
la reducció anual d’energia provinent de combustibles fòssils,
és important assenyalar la importància econòmica i laboral del
sector de l’autoconsum, ja que no només dona feina durant la
instal·lació, sinó que hi ha d’haver un manteniment. Això és el
model de diversificació que defensam, un model basat en les
indústries renovables que donen feina de qualitat i que donen
feina com de caràcter estable.

A més, l’Institut Balear de l’Energia doblarà el seu
pressupost respecte de l’any 2020 i aportarà 400.000 euros per
a la creació de plantes fotovoltaiques socialitzades. Precisament
és aquest el model de producció que volem per a les nostres
illes, és a dir, són plantes relativament petites on la participació
sigui pública, l’Institut Balear de l’Energia i d’altres
administracions; també privada, empreses promotores; i
particular per als usuaris particulars que vulguin participar en
aquests parcs socialitzats. Així, poc a poc democratitzarem
l’energia a les nostres illes; aquesta inversió arribarà al milió
d’euros amb 600.000 euros provinents de l’ITS.

L’Institut Balear de l’Energia també rebrà una aportació per
tal de començar a gestionar la xarxa de l’IBE, tal i com preveu
la Llei de canvi climàtic i transició energètica de Balears. A
més, aquest l’esmentat institut té com a projecte estrella la
solarització dels aparcaments dels hospitals a les Balears.
Aquesta mesura, que tendrà un cost de 2,4 milions d’euros,
prové de la fusió de dos projectes ITS de l’any 2020 els quals,
per mor de la pandèmia, hem reformulat per tal d’abaratir la
factura dels hospitals. Aquesta mesura encara es troba pendent
de decidir a quin hospital es durà a terme.

En matèria de mobilitat elèctrica, el 2021, mitjançant ITS,
es destinaran 3 milions d’euros a implementar punts de
recàrrega a totes les Illes. Això ens farà arribar fins a 1.000
punts de recàrrega pública, que era un objectiu que ens havíem
marcat per a l’any 2025. A més, mitjançant el programa
MOVES II, durant aquest 2021 es donaran 1,5 milions d’euros
d’ajuda a la mobilitat elèctrica, tant en vehicles com en punts
de càrrega.

Cal destacar també a l’apartat d’inversions una línia
prevista de 400.000 euros per a comunitats energètiques.

Des de la conselleria seguim apostant per millorar el
seguiment de la qualitat de l’aire a les Illes i les partides
designades per renovar, millorar i ampliar l’equipament de
mesura augmenten un 9%.

El 2021 veurà la llum el decret de petjada del carboni i
perquè el registre compti amb totes les garanties hem
pressupostat 150.000 euros per a la posada en marxa del
programa que pugui registrar la petjada del carboni de les
empreses a les nostres Illes. També preveiem seguir amb el
Conveni de l’oficina de l’estratègia a Menorca 2030, que tan
bons resultats ha donat en promocionar l’autoconsum i
l’eficiència energètica a l’illa de Menorca.

Una altra novetat d’aquest pressupost és la posada en marxa
del laboratori d’investigació de transició energètica, amb una
aportació de 95.000 euros. Aquesta és la primera passa per, a
més de lluitar contra el canvi climàtic, ajudar a regenerar i
retenir coneixement a les nostres illes. L’economia del
coneixement també és clau en la reactivació i hem de fer
esforços des de totes les àrees del Govern, aquesta línia podrà
ajudar a investigacions que es duguin a terme a la nostra
comunitat autònoma.

A més de totes aquestes accions, durant el 2021, a través de
la línia d’ajudes a l’eficiència energètica en edificis de l’IDAE,
el PRE, es destinaran 3 milions d’euros per ajudar a reduir el
consum energètic i avançar en la transició energètica, a més de
4 milions que es destinaran durant l’any 2022. En aquest sentit,
també disposam d’una línia per ajudar al nostre sector
industrial a guanyar en eficiència energètica, amb el programa
estatal PIME, que el 2021 tendrà un mínim de 800.000 euros,
per ajudar a la indústria a invertir, a millorar l’eficiència
energètica i a guanyar competitivitat en reduir costs i reduir
emissions.

Parl d’un mínim, ja que a finals d’any no sabrem quin
romanent hi haurà de l’anualitat del 2020 i quan s’incorporarà
al 2021, en ser una convocatòria plurianual. En definitiva, una
xifra, en general, molt adient per propiciar aquest canvi de
model productiu i per incentivar les empreses a apostar per
aquest model que donarà riquesa a la comunitat i als
treballadors i treballadores de les Balears.

Aquestes accions ja estaven incorporades al Pacte de
reactivació, però en algunes hem estat capaços de poder
augmentar la seva quantia per tal d’accelerar la implantació de
renovables. És important fer entendre que l’emergència
climàtica no s’ha aturat i que hem d’aplicar solucions ràpides
per tal d’arribar a la descarbonització, arribar a bandes que ens
havíem marcat per tal de poder pal·liar els efectes del canvi
climàtic i almanco no augmentar-los amb l’emissió de gasos
contaminants i d’efecte hivernacle.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
lo ha dejado meridianamente claro: las políticas de lucha contra
el cambio climático han pasado a ser la nueva política de
crecimiento económico de Europa, quien se aventure en el
universo del emprendimiento o, sencillamente, desee que sus
negocios crezcan y ofrezcan más y mejor empleo a la
ciudadanía, entiende ya que el nuevo patrón oro es la
descarbonización y el patrimonio ambiental.

A la Direcció General de Política Industrial la reducció
pressupostària, com ja he explicat, ve donada per la no
computació de deutes que tenia l’Institut d’Innovació, que
s’amortitzaven a l’any 2020. Aquestes transferències ascendien
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a 1,3 milions d’euros. En total, el pressupost destinat a la
política industrial és de 12,1 milions d’euros, un 11% manco
que a l’exercici anterior.

Hem ajustat a la demanda les ajudes a la modernització
industrial per tal de poder arribar a totes les empreses. Així
mateix, hi ha una part del crèdit que destinarem a despesa
corrent per a aquelles més afectades per la COVID-19, perquè,
com hem dit moltes vegades, no volem deixar ningú enrera,
seran en total 3,5 milions d’euros.

Iniciarem la redacció de la llei de polígons amb diversos
estudis que ens donaran llum sobre la situació actual del sòl
industrial a les Illes Balears, amb una inversió de 32.000 euros.

Les ajudes a la digitalització, entre la línia d’I-Digital, que
seran 180.000 euros per a plans de digitalització, i la línia
d’ajuts a la digitalització empresarial d’1 milió d’euros,
donaran resposta a la creixent demanda.

A més, volem que totes les empreses tenguin un suport i per
això, en un projecte d’inversió durem a terme un pla de suport
empresarial al teixit industrial de les nostres Illes, per tal de
millorar l’eficiència energètica, la productivitat i la
digitalització. La inversió total serà de 400.000 euros.

Tenim molt clar a la conselleria que la indústria ha de ser un
pilar fonamental de la reactivació econòmica i volem apostar
per projectes industrials que siguin estratègics i donin valor
afegit a la nostra economia. Per això, destinarem una línia
d’ajudes per incentivar aquest tipus de projectes, una línia
d’ajudes d’1 milió d’euros. No es tracta de tenir molta
indústria, sinó de tenir-la molt bona; un clar exemple és la
planta d’hidrogen de Lloseta la qual mobilitzarà 50 milions
d’euros i que ha rebut el suport internacional.

Hem vist com el nostre teixit industrial s’ha reconvertit en
els temps durs de la pandèmia per abastir la necessitat de
material sanitari, per això volem seguir incentivant la
reconversió industrial, ja que moltes empreses hauran de
canviar el seu model de producció per mor de la pandèmia. En
aquest cas, la inversió serà d’1 milió d’euros.

Destinam 200.000 euros a seguir completant el polígon de
Porreres, un polígon que per fi podrem iniciar a la seva fase
durant el final d’any i que esperem que en pocs anys pugui
veure la llum i ser un pol més d’industrialització de les nostres
Illes.

Com veuen, el pressupost de la Direcció General de Política
Industrial ajuda a seguir cosint el teixit industrial de les Illes,
encaminat cap a una especialització digital i de productes i
serveis que facin les nostres empreses cada vegada més
competitives.

Europa ha designat la innovació i la digitalització com a les
claus en la reactivació mundial de l’economia, cal estudiar la
possibilitat de desenvolupar nous sectors de negoci i ocupació,
com poden ser la biotecnologia, la robòtica, la intel·ligència
artificial o les energies netes, que facin menys dependents de
l’exterior els nostres sectors productius. Es tracta de reorientar

la formació i la capacitació dels professionals cap a l’economia
del coneixement i els nous sectors estratègics.

És el moment de reestructurar els conceptes de feina en
reforçar la tecnologia com a eina bàsica d’impuls per a tot
l’àmbit de la formació. Per tant, s’ha de dotar de competències
i capacitats tecnològiques i instruir cap a nous camps de feina,
fonamentats en la innovació. Per tot això, tant les
infraestructures com l’equipament cientificotècnic són
essencials per desenvolupar i aplicar els coneixements i les
tecnologies. Això farà les nostres empreses molt més
competitives i el fet insular no serà cap tipus d’handicap, sinó
més aviat un atractiu per a aquelles empreses que vulguin
instal·lar-se a les Illes Balears.

Aquesta importància es reflecteix en el pressupost amb el
major increment dins de la conselleria, amb un 61% més
respecte del 2020, arribant als 4,1 milions d’euros, entenent, a
més, que la innovació és transversal i que moltes altres
conselleries se sumaran o sumen les quantitats al programa
542A01.

Com ja hem avançat, durant l’any, i s’ha emmarcat dins el
Pacte de reactivació, hi haurà tres projectes clau que
començaran a veure la llum durant el 2021: el Centre Bit
d’Eivissa, ja tenim un esborrany de conveni amb el Consell
d’Eivissa per situar inicialment el centre bit a Sa Coma, on la
conselleria, inicialment invertirà, a l’any 2021, 250.000 euros,
per iniciar l’adequació dels espais.

En segon lloc, el Moll Bit, l’extensió del Parc Bit a la mar
passa per aquest projecte el qual disposa de la completa
col·laboració de l’Autoritat Portuària. En aquest cas, adequar
les instal·lacions del Far de la Riba suposarà 550 milions
d’euros d’inversió -perdo-, 550.000 euros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, sí, som de lletres, som de lletres i passa el que passa-,
d’inversió pública per tal que es comencin a traslladar al Far de
la Riba empreses innovadores del sector nàutic i marí, i així
dotar d’un pol d’innovació marina que tan important pot ser per
al nostre desenvolupament econòmic, a causa de la nostra
situació geogràfica i al nostre caràcter insular.

Finalment, i és el tercer gran projecte, iniciarem el pol
d’innovació d’indústries digitals i audiovisuals que en uns anys
ha de ser el referent al Parc Bit d’empreses que treballin amb
aquests continguts, tals com l’animació 3D, el so, videojocs o
rodatges i producció de continguts audiovisuals. A aquest
projecte durant el 2021 hi destinarem 760.000 euros per tal
d’adequar les infraestructures necessàries. Actualment s’està
executant un contracte menor de prospecció del sector
audiovisual i de continguts digitals de Balears per tenir molt
clars la realitat, l’interès i la potencialitat de la construcció i
posterior gestió d’una infraestructura audiovisual i digital en el
Parc tecnològic de les Illes Balears que és el Parc Bit.

A més d’aquests tres grans projectes que ajudaran a
mobilitzar empreses de fora de les Illes, i també a retenir el
talent que genera la comunitat autònoma, seguirem treballant
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per potenciar la digitalització de les empreses amb la
convocatòria de bons digitals per un import de 400.000 euros.

Durant la pandèmia els clústers han estat l’avantguarda de
la proposta de solucions per sortir d’aquesta crisi. Mantenim la
convocatòria per a projectes a través del projecte ITS amb
180.000 euros per tal de poder donar un cop de mà als seus
projectes.

I destinem 200.000 euros al hub internacional d’innovació
turística. El hub d’innovació turística té com a objectiu
principal fomentar la generació de coneixement científic i
tecnològic en el seu sentit més ampli i la innovació en el sector
turístic i en tota la cadena de valor turística per millorar la
competitivitat enfront d’altres destinacions. Els objectius
específics serien generar coneixement necessari per a la
indústria turística, promoure el desenvolupament de tecnologies
necessàries per al sector turístic i el destí turístic que són les
Illes Balears, promoure la innovació en tota la cadena de valor
del sector turístic -tant en innovació tecnològica, productes,
procés, com no-tecnològica, comercial i organitzativa-, bé sigui
mitjançant el desenvolupament propi o mitjançant la
incorporació d’innovacions generades per proveïdors o altres
sectors; i donar resposta a les necessitats de formació de la
indústria turística o dels sectors implicats en la cadena de valor
del sector turístic: empreses TIC, sector agroalimentari o sector
biomèdic com a perfectes exemples; o també a les necessitats
d’assistència tècnica amb projectes específics per a empreses
de la cadena de valor del sector turístic.

Una altra actuació important de la Direcció General
d’Innovació és la factoria d’innovació, a la qual destinam
400.000 euros. El tipus d’actuacions previstes es relaciona amb
la identificació d’empreses potencialment innovadores, que ja
haurem fet a través d’un contracte menor que acabarà les
properes setmanes; el desenvolupament d’un programa de
consultories individualitzades per establir un pla d’innovació
amb solucions d’R+D+I, i/o de certificació com a empresa
innovadora, és a dir, una consultora realitzarà aquesta feina per
donar un salt qualitatiu en les nostres empreses innovadores;
capacitació específica relacionada amb l’R+D+I, així com el
reforçament de la figura dels gestors de la innovació. A més, la
celebració d’activitats en obert relatives a temàtiques
d’innovació, fòrums, jornades de difusió de resultats, tallers de
(...), i la participació a fòrums relacionats amb tot el tema de la
innovació.

En aquest any l’aportació a les cambres de comerç es fa
també des de la Direcció General d’Innovació perquè entenem
que hi ha d’haver una branca innovadora, i així ho hem
determinat de comú acord amb les cambres de comerç. La
quantitat serà de 50.000 euros.

Seguramente habrán escuchado hablar de la coalición
digital europea 9+1. Se trata de una alianza de estados
europeos para colocar las políticas de innovación y
digitalización en primera línea. Si lo han intuido ya España no
figura en esta coalición, en la que sí están Bélgica, Chequia,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países
Bajos, Polonia y Suecia. España no está de momento en este
grupo, en esta coalición digital europea 9+1, porque de
momento las políticas de innovación a nivel estatal han sido,

por no poner paños calientes, absolutamente paupérrimas en
lo que es el fomento de la innovación. Este gobierno, en
cambio, tras ser el primero de las historia de las Illes Balears
que crea una dirección general de Innovación, insisto,
aumentará su presupuesto en un 61% para este año 2020.

El día 28 de octubre de este año Ursula Von der Leyen dijo
que la inteligencia artificial presenta un potencial tremendo
para la medicina, la agricultura, el transporte o la ciencia, y
hoy por hoy es el paradigma de la soberanía digital. El
objetivo fundamental debe ser cerrar la fractura de las
habilidades digitales y que la alfabetización digital sea una
realidad para todos. Esto son palabras de Mariya Gabriel,
comisaria europea de Innovación y Desarrollo, en julio de este
mismo año.

En definitiva, estamos absolutamente convencidos, tanto
desde el Govern como desde la conselleria, de que la
innovación y la digitalización son el presente y el futuro de
nuestra economía y que debemos promover precisamente ese
avance en digitalización e innovación desde nuestra
conselleria, desde el presupuesto de la conselleria.

Acab amb les partides destinades a la Direcció General de
Comerç. Avui matí hem tingut oportunitat, en debatre una
moció presentada per El Pi Proposta per les Illes, d’arribar a la
conclusió evident de tots els grups polítics que el comerç ha
estat un dels sectors més colpejats per la crisi, atesa la manca
de turistes que aquest any han passat per la nostra comunitat. Ja
durant l’any 2020 hem dut a terme actuacions importants per
pal·liar-ne els efectes, però el 2021 augmentam els esforços. El
pressupost recull una pujada del 27% respecte de 2020 arribant
als 3,6 milions d’euros. La pujada més significativa es troba en
l’augment de les ajudes al petit i mitjà comerç que, com ja vam
anunciar al Parlament, arribarà als 1,4 milions d’euros, amb la
pujada de quasi un 40% de la quantia, atesa l’allau de
sol·licituds rebudes. Aquestes ajudes aniran destinades a
inversions de modernització dels establiments, on també es
podran adherir els comerços emblemàtics de les nostres illes,
dels quals hem començat la seva catalogació el 2020, amb més
de 150 comerços identificats.

Una altra novetat important és l’import assignat a la
promoció de centres comercials a cel obert, que passa de
100.000 l’any 2020 a 250.000 euros el 2021, amb un increment
del 150% que els ha de permetre mantenir els convenis que ja
tenim establerts i finançar-ne de nous per potenciar el consum
de proximitat als nostres municipis.

Les assignacions a cambres de comerç pateixen una
reducció equivalent a la pujada en matèria d’innovació, és a dir,
es manté l’aportació del Govern total per a les cambres de
comerç per realitzar accions de promoció i formació comercial,
afegint la component d’innovació a totes les seves actuacions
de manera transversal.

Finalment, i seguint la nostra política de digitalització i
transició energètica, destinarem 100.000 euros a una línia
específica perquè els nostres mercats permanents s’incorporin
a l’estratègia de modernització dels seus canals comercials.
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En definitiva, són unes polítiques expansives per potenciar
la diversificació del model productiu de les nostres illes per no
haver de dependre d’un únic motor econòmic. La solució és
evident que no és llevar aquest motor, sinó complementar-lo
amb d’altres que puguin fer també de tractors de la nostra
economia, i essent respectuosos amb el nostre entorn.

Moltíssimes gràcies per la seva atenció i qued a disposició
de vostès per a les seves qüestions. Gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Seria el moment ara de la
suspensió per un temps de quaranta-cinc minuts o volem
continuar. Pregunto als portaveus si volen continuar o aturar?
Continuem? Estan d’acord? Perfecte.

Llavors, per tal de formular les preguntes o observacions tot
seguit es procedeix a la intervenció dels diferents grups
parlamentaris. El Sr. Vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius pot contestar globalment o
individualment, m’agradaria que m’ho digués.

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

Contestaré globalment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara al torn de paraula
als diferents grups parlamentaris. En primer lloc passam la
paraula al Grup Parlamentari Popular, el Sr. Sebastià Sagreras,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, una altra vegada, diputades
i diputats. Benvingut, vicepresident i tot el seu equip o almenys
la part de l’equip que pot ser dins la sala.

Enguany vostè compareix, és la segona vegada que ve a
presentar els pressuposts i jo, si li sembla bé, li faré una mica
de comentari general, entrarem després a comentar el que s’ha
pogut derivar de la seva intervenció. Els propers dies seguirem
analitzant les partides amb més temps, tendrem temps de fer les
nostres aportacions en forma d’esmenes i seguirem fent els
debats més polítics en comissió i després debat en el plenari.
Avui les preguntes seran anar a la concreció, anar a aquelles
coses més concretes perquè les línies estratègiques gairebé
queden clares entre els pressuposts i la seva explicació.
Després, si entre la nostra intervenció i la resta de grups queden
complertes aquestes informacions, podria ser fins i tot que
renunciem a la segona part d’intervenció, com ja hem parlat.

Li faig un comentari general. Com sap el Partit Popular ha
presentat esmena a la totalitat del pressupost per a l’any 2021
perquè literalment, vicepresident, vostès deia de les seves àrees
que són expansius, i jo li he de dir que la totalitat del

pressupost és explosiva; contemplen ingressos ficticis, pugen
imposts, contemplen despesa desbocada, col·loquen “enxufats”
i afins. Per tant, concloem que els pressuposts no són expansius
sinó que són explosius i acabaran rebentant i quan rebentin, i
em sap greu dir-li així, rebentaran per a tot el Govern, però
també afectarà la seva conselleria i les àrees de gestió pròpies,
per exemple comerç i per exemple indústria.

Si no record malament en aquest mateix debat l’any passat
començava lamentant vostè que li havien o s’havia baixat el
pressupost un 6% de les seves àrees, enguany sembla que
recondueix la situació i queda compensada la baixada de l’any
passat o fins i tot puja una miqueta més.

Parlàvem, per començar, de dues coses: el problema del
finançament, no sé si vostè ho recorda, i la vinguda a menys, i
encara no havíem sentit parlar de la COVID, dels sectors que
vostè gestiona, amb dificultats especials per a la indústria i per
al sector del comerç. El primer problema encara hi és, encara
hi és i el podria ajudar a les seves àrees, no tenim part fiscal del
REB, som ignorats en el projecte de pressuposts de l’Estat on
hi ha els seus partits, Podemos i el Partit Socialista, i una
solidaritat no recíproca. Hem vist que Balears sempre ha
aportat a l’Estat i ara que nosaltres som els qui més ho hauríem
de menester veiem com l’Estat ens ignora. I la crisi dels seus
sectors encara hi és, especialment la industrial i el comerç.
Cada setmana es publiquen en els diaris, jo no importa que li
detalli els retalls de premsa, baixa la producció industrial o els
carrers comercials tanquen.

Crec que vostè, amb rang de vicepresidència, amb un partit
que té els vots imprescindibles per sostenir la presidenta, per
haver-la nomenada, crec que hauria de tenir més pes. És cert
que a la seva conselleria la despesa té una part molt important
del pressupost, però quan veiem les inversions reals, i reconec
que tal vegada en educació, en sanitat s’han de fer més
inversions que despesa, i en el seu cas tal vegada la despesa té
més importància, però quan veiem a la presentació del Govern
que la seva conselleria és la darrera en inversió real, doncs, ens
duu a pensar què deuen trobar els empresaris del sector
industrial, què deuen trobar els empresaris del sector del
comerç, els treballadors que queden del sector industrial, els
treballadors que queden del sector del comerç o els treballadors
que ja no tenen feina d’aquests dos sectors.

L’any passat ja li varen gratar el pressupost ordinari, però
ens contaven que hi hauria inversions que es finançarien amb
l’ecotaxa. Enguany veiem que del que confiàvem de l’ecotaxa
ens hem dut una mala experiència, tot ha quedat condicionat i
no sabem com anirà l’any que ve. Hem vist a la seva
presentació que tornen tenir projectes i il·lusions basades en
l’ecotaxa. Ens contaven l’any passat ja que tendrien un projecte
d’ITS d’1 milió d’euros per fomentar el parc fotovoltaic en
terrenys públics, crec que és el mateix que ens presenten per a
enguany, senyal que no s’haurà executat. Tenien projectes ITS
per a punts de recàrrega; si s’han executat jo li agrairia a la
seva segona intervenció que ens ho expliqui o si també queden
totalment pendents per a l’any que ve. I tenien dos projectes
ITS per crear comunitats energètiques en el sector hoteler i per
instal·lar energia fotovoltaica en els polígons de l’illa. 
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Com que de l’ecotaxa ja no en podem dependre o ja ve molt
més condicionada, ara ens tornen parlar de les presentacions
del pressupost, que sobretot les seves àrees tendran una forta
inversió de la Unió Europea. És cert que arribaran aquests
doblers? Ho poden assegurar vostès amb total seguretat?
Aquests més de 100 milions d’euros que apareixen a la
presentació dels pressuposts, ja els tenen definits? Ja saben
concretament com els invertiran? Com els repartiran?

Ara entr punt per punt, per direccions generals,
vicepresident. Quant a la Direcció General de Comerç, veiem
que pugen les partides de promoció comercial en 500.000
euros. Veiem que també puja, i em sembla que vostè no ho ha
anomenat, en 150.000 euros la gestió en matèria de joc, en
aplicacions informàtiques; ens agradaria que ens entràs una
miqueta en detall en què consisteixen aquestes aplicacions. Què
passarà amb l’Observatori del comerç? Avui de matí en
discutíem, hem tengut una picabaralla perquè les esmenes deien
que s’havia de crear d’una vegada, els partits que donen suport
al Govern, amb esmenes seves, deien que havien de seguir fent
feina, senyal que ja havien començat; com es troba això en
aquests moments?

Després, incorporarà les partides econòmiques en la
tramitació parlamentària o ja té previst el que hem aprovat tots
els partits avui matí, els bons comercials, el suport econòmic a
la campanya de Nadal, el suport econòmic per assolir rebaixes
als aparcaments? Tot això són doblers, tot això són doblers sinó
seria fum. Està inclòs a les partides econòmiques?

Direcció General de Política Industrial. Les partides baixen
1.500.000 euros. Vostè ens ha explicat que és pel fet que
deixen de tenir obligacions que han vençut els anys anteriors.
No troba, conseller, que era un any per si les seves partides
alliberaven o deixaven de tenir obligacions vostè ho hagués
lluitat més, atès que la indústria és un dels sectors que està
malament ara arran de la COVID, però que ja hi estava els
mesos anteriors i des de feia una sèrie d’anys, fins i tot des
d’abans que vostè arribàs a la conselleria.

Ens parla vostè d’una llei de polígons industrials. Durant
l’any 2020 hem discutit diverses proposicions no de llei, que
crec, si no ho record malament, havien proposat els partits que
donen suport al Govern i que al final nosaltres també hi vàrem
votar a favor, i parlaven de fer estudis per definir millor les
ubicacions, com estan aquests estudis? Perquè jo crec que
primer, abans de començar a proposar fer les lleis de polígons,
haurien de tenir ben estudiat, per exemple, el tema de les
ubicacions, facem les normes quan haguem estudiat exactament
què volem fer, perquè no seria la primera vegada que primer
fem la norma i després hem de fer els estudis.

L’any passat quan ens explicava la despesa de la Direcció
General de Política Industrial va esmentar la majoria del seu
temps una campanya d’inspecció d’instal·lacions, d’inspecció
de seguretat dels treballadors, d’inspecció de baixes tensions a
comerços i habitatges, d’inspeccions a pedreres i mines,
d’inspeccions a tallers mecànics. Com han anat aquestes
inspeccions? Ja no fa comptes fer-les enguany? Enguany hi ha
fet menys referència, quan l’any passat hi va dedicar una estona
llarga de temps.

Direcció General d’Innovació. Amb l’ITS, i vostè ho
recordarà perquè es discutia al mateix temps que als
pressuposts, un dels projectes estrella era el metro al Parc Bit,
al centre d’I+D+I més important de les Illes Balears, sembla
que això ha quedat totalment aturat, el seguiran lluitant des de
la seva vicepresidència? Ja renuncien als doblers de l’ecotaxa
per finançar el metro del Parc Bit, però com que el veuen un
projecte irrenunciable lluitaran un conveni amb Madrid? Com
el finançaran? O, senzillament, vicepresident, renuncien al
metro al ParcBit?

I, per altra banda, i perquè supòs que està dins aquesta
partida, no vull que s’ofengui, però jo li he de demanar, a la
Direcció General de Política i Innovació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... hi té -imagín- les partides per indemnització de residència,
vostè sap quina ha estat la polèmica aquestes darreres setmanes,
com conclourà aquest tema? Perquè jo no vull pensar si hagués
estat jo o hagués estat vostè mateix que, tenint una casa a
Palma, per exemple, la lloga i se’n va a viure a una altra illa...,
què faran en aquest sentit, què faran amb la directora general?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, per favor, vagi acabant.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Correspon ara el torn de
paraula al representant del Grup  Parlamentari Unidas
Podemos, el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias, vicepresidente por las
explicaciones, por detallar la hoja de ruta que tiene en mente y
matizar todos los pasos que creen que se deben dar desde el
Gobierno en cuanto a su conselleria. Esta conselleria tiene una
importancia ahora mismo a nivel estratégico en cuanto a
diversificar nuestro modelo productivo, de cómo redefinirlo y
realmente saber hacia dónde apostamos como sociedad en
cuanto a qué sectores se quieren promocionar o no.

Desde Europa nos marcan unas líneas que además son
acordes por completo a la línea que llevaba la conselleria, pero
que las refuerza. Esas líneas son muy claras: digitalizar y
transición energética. Vemos en el presupuesto que además está
haciendo una apuesta clara en este presupuesto y también en el
anterior ejercicio de su conselleria.

En este sentido vemos que sí que hay un aumento de un 9%
respecto a los presupuestos anteriores, pero claro, tenemos la
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duda y es una de las preguntas, es: ¿cómo van  a afectar todos
los fondos europeos que se presupuestan y que se van a llevar
en cuanto a subvenciones a su conselleria, que tiene tanta
importancia en cuanto a transición energética, digitalización?
Y si tienen ya pensado más o menos hacia qué sectores los van
a impulsar. 

Básicamente creo que su conselleria es la que mejor cuadra
con todo el proyecto a nivel europeo y nos gustaría saber qué
es lo que piensan y cómo lo van a enfocar tanto a nivel europeo
como los estatales, que ahí sí que ha dado un par de pinceladas
en su exposición.

Sí que voy a ir punto por punto de lo que para nosotros
creemos que es importante y hacia dónde creemos que se tiene
que encaminar, que como es evidente estamos muy de acuerdo
en lo que se ha planteado.

En cuanto a la Dirección General de Energía y Cambio
Climático, cuando hablamos de energía y cambio climático nos
ponemos un reto político muy alto, que además compartimos
con la conselleria que es rebajar la factura de la luz hacia la
gente trabajadora, impulsar el uso de energías renovables para
que sean mayoritarias y asegurar, sobre todo, que el Instituto
Balear de Energía, por ejemplo, sea una muy buena
herramienta para luchar contra la pobreza energética y
garantizar un suministro directamente público a esos hogares
más vulnerables.

En ese sentido, lo ha comentado por encima, pero sí que nos
gustaría que nos explicase un poquito más sobre los parques
fotovoltaicos socializados, qué importancia tienen y sobre todo
cómo tienen previsto realizarlos en un territorio como Baleares.

Luego también nos gustaría, si puede ser, que nos explicase
un poquito más en detalle una de las propuestas que salió de
resolución en el debate de política general de aquí, tenía que
ver con montar placas solares en tejados en sí de núcleos
urbanos, que para eso se necesita hablar con ayuntamientos y
se necesita tener unos convenios, saber si eso lo tienen previsto,
si no, si es viable, si es que podría saber o si no, porque a lo
mejor depende de otro tipo de líneas, pues ya en otro momento.

En cuanto a la Dirección General de Industria, que ha
explicado que la pequeña bajada que se tiene es debido a que
se han amortizado unas deudas, sí que querría matizar el hecho
de que nuestra industria, y lo hace muy bien presupuestando
una modernización con más de 3,5 millones de euros para
subvencionar este tipo de modernización, requiere ponerse al
orden del día, requiere ponerse en la actualidad en sí, conseguir
encaminarse a esa industria 4.0 de la que se habla o esa
digitalización en sí, pero además significa apostar hacia qué
tipo de industria queremos ir como sociedad.

Esto lo voy a tratar porque para mí está muy enlazada la
Dirección General de Industria también con la Dirección
General de Innovación de qué sectores industriales queremos
potenciar, un ejemplo, por ejemplo, lo ha puesto usted, es la
planta de hidrógeno de Lloseta como punta de lanza para el uso
de hidrógeno, sobre todo en las fases más tardías que sería para
el uso industrial que creo que es dónde más jugo se le puede
llegar a sacar. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de la planta de
hidrógeno de Lloseta?, en realidad estamos hablando de apostar
por una industria del conocimiento, ser pioneros, implantar esa
tecnología y después poder exportarla al resto de países
europeos o incluso más.

Quiero decir que Europa hace una apuesta muy importante
con esta planta de hidrógeno, este gobierno hace muy bien en
apostar precisamente por ser punta de lanza y creemos que es
un proyecto que puede poner ejemplo de hacia dónde tiene que
encaminarse nuestra industria. Y aquí sí que lo enlazo más con
la Dirección General de Innovación, en la cual además se ve un
aumento del 61%, se ve que en su conselleria apuestan por la
innovación, tiene mucho sentido, la industria actual sin las
nuevas tecnologías se queda realmente muy fuera de lugar en
esta sociedad actual.

Claro, cuando hablamos de innovación y de industria
utilizando nuevas tecnologías, puede sonar muy abstracto o
puede incluso sonarle a algunos diputados como que no saben
bien de qué se habla.

Se habla simplemente del sector que más crecimiento está
teniendo a nivel global, a nivel mundial, es un sector de
industrias digitales que ofrecen servicios, el vicepresidente, por
ejemplo, ha puesto de ejemplo el tema de videojuegos, pero
también servicios en nube, servicios en cuanto a computación
por inteligencia artificial. No me voy a meter ya ni siquiera en
la línea de la supremacía de computación cuántica porque ya
directamente se nos escaparía, o sea es un tema de apostar... la
apuesta de Estados Unidos y China ya está, pero sí que en
cuanto a inteligencia artificial o en cuanto a dar servicios
digitales es muy importante.

Hablamos de que se genera una ocupación de
programadores, una ocupación de administradores de
servidores, de muchas ramas, no sólo la turística, que en esto es
verdad que en Baleares sí que hay, sí que ofrecen servicios a
empresas turísticas, servicios informáticos, pero hablamos de
diversificar el modelo productivo, con lo cual hablamos de
conseguir aprovechar esos sectores de industria digital que no
dependen del turismo, que además justamente en esta pandemia
han crecido exponencialmente todos los ingresos, o sea es
justamente un sector al que no le afecta lo geográfico, da igual
que seamos islas, lo que buscan es calidad de vida esos
trabajadores, con lo cual se puede traer talento de fuera, se
puede especializar si realmente se apuesta. Hablamos de un
sector al que rara vez le afectan inclemencias que son de
cambio climático o lo que hemos visto de pandemias, es un
sector digital que realmente se basa en el conocimiento. 

Entonces, nos alegra mucho ver que se aumenta un 61%.
Nos alegra mucho ver además que los bonos digitales ya
cuentan de inicio con 400.000 euros, es muy importante que las
empresas ya creadas sí que sean capaces de actualizarse y de
modernizarse, pero sobre todo nos alegra ver muchísimo algo
que a lo mejor puede pasar desapercibido que son esos 760.000
euros para el 2021 en este polo de industrias digitales y
audiovisuales. Creemos que sí que es una apuesta muy buena,
es una apuesta de futuro. Creemos que si se consigue que los
jóvenes realmente se empoderen en cuanto a crear empresas
digitales y de soporte se puede llegar a conseguir aumentar
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muchísimo en la economía de Baleares en un sector que no está
prácticamente explotado, no está explotado ni siquiera a nivel
de España, realmente Cataluña es el único que lo explota
aproximadamente con más de 5.000 millones que les genera,
pero es que es la única comunidad autónoma que se lo toma
medio en serio.

Me alegra mucho ver que en Baleares por primera vez nos
lo tomamos en serio, con esa creación de esa dirección general
y, además, aumentando el 61% respecto al presupuesto
anterior.

Voy acabando, la Dirección General de Comercio, hemos
tenido un debate esta misma mañana, un debate que aclara la
necesidad de salvar nuestro comercio de proximidad, además
sabiendo que está pasando un muy mal momento, que incluso,
aunque no existiese la COVID, que, por desgracia, existe y lo
está destrozando, aun así tienen que competir con centros
comerciales grandes, tienen que competir con plataformas on
line muy agresivas y que hay que conseguir ver cómo
potenciarlo, para el ahora. Se han planteado esta mañana los
bonos comerciales, o por ejemplo la subvención o poder
rebajar en lo que paga el cliente que compra en el aparcamiento
en sí, rebajar ese tíquet, o incluso que sea gratuito; o ha salido
la apuesta total hacia la campaña navideña como un eje muy
claro, y esto sí que es una pregunta, y es, está claro: ¿esta PNL
ha salido, bueno, esta moción -perdón- ha salido esta mañana,
es si ya directamente en la conselleria se tenía en cuenta? Me
consta que sí, pero para que quede muy claro, que se tenga en
cuenta si ya cuadra con los presupuestos, si son algo que se
debería mejorar o no, desde este parlamento, a lo mejor
podemos enfocar todos a empujar para que el comercio sí que
quede garantizado, conforme hemos debatido, que además ha
sido aprobado prácticamente por unanimidad esta mañana y
creo que es muy positivo.

En general, hablamos de una conselleria que puede tener un
impacto de futuro muy positivo en Baleares, creo que los
planteamientos son muy correctos, creo que este  presupuesto
está lleno de pragmatismo, en cuanto a qué se puede hacer. Hay
que ser conscientes de que la gran mayoría de cosas son
sectores nuevos a impulsar, otros, a salvar o mantener. Y sobre
todo, que tenemos un tren ahora mismo, europeo, un tren que,
bueno, pasa por el COVID, pero que nos puede dar la
oportunidad de conseguir diversificar nuestro modelo
productivo hacia uno que tiene mucho sentido en un territorio
insular, como son nuestras islas.

Y así ya termino. Muchas gracias, presidenta. Y gracias
vicepresidente. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. López. Ha cuadrado el tiempo, pero
cuadrado. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, bienvenido,
muchas gracias por sus explicaciones que nos ha dado bastante
materia para meditar y, de todas maneras, entendemos que sus

presupuestos -como todos los presupuestos de esta comunidad
autónoma y probablemente de los de toda España y de los de
toda Europa- viven un problema estos presupuestos del 21; son
unos presupuestos con una cierta bipolaridad política. Aquí
¿qué debemos hacer? ¿Enfrentar los problemas previos a la
crisis con las soluciones previas y siguiendo las políticas
previas que habíamos diseñado? Esta sería la primera solución.
¿Una solución intermedia, de intentar cuadrar con esto? La
tercera solución, que sería emplear todos los fondos, todas las
capacidades y todas las posibilidades en la reconstrucción de
activación, entendiendo que se ha destruido demasiado.

Esta valoración genérica la deberíamos hacer porque, si no,
nos vamos a encontrar con unas políticas... Todo esto que nos
vamos acusando de “vosotros seguís con la misma política que
teníais antes...”, pero, digo, es que eso es una decisión que
deberíamos tomar en común; ¿enfrentamos esto como una
desgracia que ha sido como una (...) y que nos obliga a unos
fondos de deconstrucción generales o no? Seguimos haciendo
e intentamos ver como que aquí no ha pasado nada, o sea, a mí
me falta -digamos- una cierta primera definición del debate
para estos presupuestos de qué vamos a hacer según dónde
estamos. No creo que en eso estemos alcanzando un acuerdo
generalizado, ¿vale? 

Perdóneme esto, que es el ajuste muy grueso y vemos lo que
en industria y en técnica luego, ya llegaremos al ajuste fino,
además sobre los presupuestos -tal y como usted los ha
detallado- y además en las próximas comisiones y en el pleno,
o sea, tenemos tiempo. Estoy, como ve, enmarcando el asunto
muy en general. 

Porque a nosotros nos preocupa, si aquí en esto, estamos de
acuerdo, quiero decir..., y además es muy bonito y creo que
todos podemos disfrutar, además, incluso una cierta cosa
poética escucharnos a nosotros mismos, como clarines y
trompetas, diciendo que diversificaremos, descarbonizaremos,
modernizaremos, digitalizaremos y sostendremos. Es que
parece Rubén Darío, vamos, quiero decir esto es, solo le falta
que sea un poco más esdrújulo; todo esto está muy bien.

Pero permítame, en esta reflexión genérica y con el mejor
de los ánimos. A mí me encanta Oakeshott, que es verdad que
es considerado un pensador tradicionalista o de derechas, con
lo que no está muy valorado hoy en día porque es un hombre
muy partidario de las tradiciones democráticas y,
probablemente, para mí, su mensaje más importante es que hay
gente que no quiere creer que alguien pueda pensar clara y
honestamente, y lo haga de una forma distinta a la propia. Yo
no, creo que se puede pensar clara y honestamente de una
forma distinta a la mía, completamente. No hay..., quiero decir,
al contrario, esto es el acuerdo entre voluntades, de
pensamiento claro y honesto, que son distintas. Estoy en esto y
además es el meollo de la democracia, es un poco el meollo de
lo que hacemos aquí, ¿no? 

Por eso, además, en esto hay un vicio, igual que estamos
acusando siempre de negacionismo a ciertas cosas, hay otro
vicio que es el afirmacionismo: el que no comparte mi solución
al problema es que no ha entendido el problema o niega el
problema. No, no es así. Lo que yo no comparto es la solución
al problema, no el origen. Esto hay que tener mucho cuidado
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porque esto lleva, como ven, a una incorrección lógica, hay una
premisa, hay una trampa, que sitúa a unos en una superioridad
intelectual y moral sobre lo que hace falta, y no es cierto. O
sea, el problema lo compartimos, las soluciones muy
probablemente no. 

Por eso digo que nos haría falta como un gran acuerdo,
¿dónde estamos? ¿En medio de una crisis, esto es como la
Guerra Mundial, nos hace falta un Churchill fumándose un
puro, o esto fue una cosa que ha pasado y que tampoco..., y que
podemos seguir con cómo íbamos? Deberíamos tener definido
ese problema, ¿no?

Bien, una vez planteado esto, cómo es de grande, que les
voy a poner un pequeño ejemplo que viene muy bien en esto de
innovación. Una de las cuestiones que se acusan en esta crisis,
estos señores que han venido hoy, los del ocio nocturno, toda
una serie de gente que se ha sentido desamparada porque se ha
sentido juzgada moralmente, ha dicho “la capacidad de
transmisión de enfermedad de nuestra actividad es la misma
que otras, pero nosotros resulta que como que somos divertidos
o de la parte de ocio, de la parte lúdica de la actividad
humana”, y las actividades humanas -recordemos- que,
perdón..., que a esto llegaremos luego. Hay un sitio a donde la
digitalización, la modernización y la capacidad balear es
evidente y es en el ocio nocturno. Todas esas macrodiscotecas
que, ustedes comprenderán, que yo no las frecuenté ni en mi
juventud, desconozco por completo qué se hará en aquellos
ámbitos, pero es una gente que vienen desde Miami, desde
Dubái, desde Cancún, a ver qué demonios hacen porque resulta
que lo que hacen es muy moderno, muy innovador, muy capaz,
y está en el marco de todo eso de la digitalización, porque yo
observando he visto que los tíos utilizan ordenadores y, sin
embargo, como son de este modelo, moralmente un poco
extraño -del ocio nocturno- nosotros ¿qué queremos? ¿Hacer
juegos de (...)?, ¿o googles?, quiero decir, ¿cuál es su modelo
de digitalización?, porque hay uno en el que resulta que
tenemos y en el que somos punteros y pioneros, pero tiene este
cierto tema, esta cierta oscuridad, este cierto velo, moral;
sucede por las noches y en unos sitios que se llaman discotecas,
y en mi juventud llamábamos “díscolas”, ¿vale?

Entonces, en lo productivo, no hay una producción virtuosa
y una producción no virtuosa, hay una producción necesaria
para los seres humanos, ¿de acuerdo? Hay unas necesidades de
nosotros mismos que son sublimes y otras que son mezquinas,
pero en cada uno de nosotros necesitamos unos productos muy,
muy nobles, y unos productos muy, muy mezquinos. Entonces,
intentemos no meter una cuestión como moral o un virtuosismo
en la producción, que son las producciones necesarias. Y en
esto se basa, además, el adaptarse y producir lo que los demás
necesiten y lo que nosotros podamos producirlos, teniendo en
cuenta nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros
conocimientos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, ¿de
acuerdo?

Entonces, estando de acuerdo completamente en esta
voluntad de adaptarse a las directrices europeas, este
digitalizar, descarbonizar, modernizar, digitalizar y sostener,
que es además evidente, o sea es lo que vamos a necesitar,
además, para el acceso a unos fondos porque probablemente no
tengamos otros fondos, porque nuestra producción detenida nos

va a restar demasiados fondos, estamos de acuerdo, pero ¿cómo
los vamos a utilizar? Pues yo creo que mucho, mucho y mucha
parte de esta conselleria, lamentablemente, se tendría que
dedicar a términos de reconstrucción. En estos momentos, hay
ciertos de nuestros sueños, ciertas de nuestras ilusiones, ciertos
de nuestros deseos que probablemente deberían ser postergados
ante una realidad, una triste realidad como la del comercio, de
que vamos a dejar que estas... Yo no sé ustedes, tal vez es
porque yo voy y vengo, pero cada vez veo más locales vacíos
y más carteles en alquiler, empieza a encoger un poco el
corazón. Claro, ustedes como pasan todos los días, yo tengo en
medio como tres o cuatro días, y entonces los tres o cuatro días
que pierdo, vuelvo y veo cinco más, y ustedes pues
probablemente, los cinco los han visto día a día ir cambiando,
y entonces digo, el juicio general es que nosotros, por ahora,
seremos bastante partidarios del tema de la reconstrucción. Sin
olvidar nuestras obligaciones para con nuestras ilusiones,
deseos, y  voluntades de descarbonización. 

Bien, entonces, bueno, este ajuste ya más fino de los
distintos capítulos y de cómo se lo va a repartir usted por
partidas y por direcciones generales y tal. Pues bien, en
principio estamos de acuerdo, si no discutimos el previo, sino
que este es un presupuesto relativamente lógico, no demasiado
alto y que distribuyen ustedes, nuestra primera impresión,
nuestra valoración general es buena, con estas salvedades
previas que ya les hemos determinado.

Y con esto básicamente creo pues que nos iremos
encontrando y además no irá encontrando muy favorablemente
y con muy buena disposición nos iremos encontrando en el
ajuste final.

Gracias, Sra. Presidenta. Yo ya he acabado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Sempre és un repte intervenir després
del Sr. Méndez, però bé. Gràcies conseller per la seva
presència, a vostè i a tot l’equip que l’acompanya. Anem per
feina que és tard, no vol ploure, però és tard.

Bé, diversificació econòmica com a plantejament polític i
com a plantejament real d’acció, amb pressupost. Un 10% més
de pressupost que l’any passat i a les direccions generals clau
l’augment és significatiu. Per tant, crec que parlam d’uns
pressuposts que, a més a més, hi hem d’afegir fons europeus i
fons estatals que arribaran via COVID i, pel que hem pogut
veure i escoltar, vostès agafen el Pacte de reactivació
econòmica com a base per plantejar els pressuposts, cosa que
entenem encertada perquè s’ha de recordar que el Pacte de
reactivació econòmica és signat per la major part de l’arc
parlamentari, però també i sobretot per les entitats, per les
associacions empresarials, sindicats, etc. Per tant, aquí hi ha la
clau, és a dir, és la societat civil organitzada, les organitzacions
empresarials, els sindicats els que, a través del Pla de
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reactivació, poden avalar aquests pressuposts. Al cap i a la fi és
la societat que t’avala, nosaltres aquí som els que som i votam,
però realment l’important és el que passi fora d’aquí, en el
carrer.

Vostè ha parlat de modernització, digitalització, eficiència
energètica com a bases per exemple per a les ajudes a la
indústria. Jo n’hi ha afegiria una altra, que sé que la tenen en
compte i que és internacionalització; és a dir, la
internacionalització de la indústria de les Illes Balears ha de ser
un dels reptes a tenir en compte, fa anys que ho és i fa anys que
jugam fort en internacionalització, però crec que hi hem de
jugar amb més: tenim eines, tenim noves tecnologies, tenim
xarxes socials, tenim clústers, tenim grups d’empreses que
s’arrepleguen, com per exemple Made in Mallorca, que amb
l’IDI han fet feina els darrers anys. Per tant, juguem a això,
juguem a modernització, digitalització, eficiència energètica i
internacionalització, i tenim exemples d’empreses locals,
indústries locals que exporten i exporten a tot el món i exporten
matèria prima, però basada en què? Basada en el disseny,
basada en la feina prèvia, gràcies a la digitalització i a la
modernització. 

Per tant, entenem que la indústria local, arrelada al territori,
que dóna feina a les Illes Balears, tengui aquest plus en el
disseny industrial, tengui aquest plus que li pugui donar la
internacionalització i per això vostès tenen les eines, tenen
l’IDI per exemple, que és una eina fantàstica, dotada amb uns
grans professionals que en saben, tenen aquesta matèria gris
necessària per ajudar, per auxiliar les empreses, la indústria
local a jugar fort en la internacionalització. Aquestes ajudes,
com deia, però crec que i tot i que els darrers anys s’han
millorat, s’han de millorar encara més, han de ser més
accessibles, ha de ser més fàcil per a l’empresari, ha de ser més
fàcil per a l’industrial poder accedir a aquestes ajudes, o li hem
de donar suport, o les hem de fer més accessibles. Per tant, jo
crec que aquí hi ha un encaix que amb les associacions
empresarials sí que hauríem de mirar de millorar.

Necessitam, per anar per passes, un comerç també arrelat al
territori. Avui de matí hem aprovat la moció, no tornaré dir que
passejant sobretot pel centre de Palma, t’adones que hi ha una
crisi molt greu al petit comerç, al comerç de proximitat, ja ho
hem dit avui de matí. I crec que hem d’intentar lligar comerç
local amb indústria local també; és a dir, tenim una indústria
alimentària, una indústria de la moda, una indústria de l’hàbitat,
de la construcció, que la podem lligar al comerç local també.
Per tant, vegem de quina manera ho fem possible i tots, per dir-
ho de qualque manera, ens n’aprofitam, des del productor fins
al consumidor, ens n’aprofitam d’aquesta capacitat i
augmentam la capacitat de producció.

Una cosa important, avui de matí aquí baix, a la sala de
plens, hi ha hagut un acord, un acord no amb tots els punts,
però sí que prou unànime en el model i en la línia. Jo crec que
aquest consens d’avui l’hem d’agafar com a base per generar
una política comercial post COVID, ens hem de fer nostre, el
Govern s’ha de fer seu l’acord parlamentari d’avui matí i hem
de generar aquesta política comercial post COVID des del
consens, i jo crec que a això és important intentar donar-li dues
voltes i aprofitar. Per tant, des del Govern aprofitar aquest
acord.

I ja per acabar, molt important la feina que es planteja en
temes energètics. Nosaltres des de les ajudes per a autoconsum,
que augmenten pressupostàriament i d’una forma molt
important i amb el que vostè ha dit hi estam d’acord. És a dir,
generen feina no només a l’hora d’instal·lar, sinó també a
l’hora de mantenir i a més és una feina de qualitat, perquè n’has
de saber i a més de petita empresa, d’autònom i de micro
empresa i això nosaltres entenem que és important. I també
molt important la feina de l’Institut Balear de l’Energia a l’hora
de coordinar diferents administracions públiques, sector privat
per a poc a poc anar fent el canvi cap a l’energia neta, cap a
l’energia alternativa. És una feina que està fent l’Agència
Balear de l’Energia i que és l’ordre, se sent poc però que és
molt important, perquè no és fàcil coordinar els sectors i anar
valorant a quin hospital posam les plaques. Jo crec que aquesta
feina s’ha de valorar i s’ha de posar en valor.

Mil punts de càrrega, hem guanyat anys i això també jo crec
que és important. Aquí també hi ha una feina dels ajuntaments,
de jugar fort a això perquè hi ha una pressió del consumidor,
perquè de cada vegada hi ha més cotxes que necessiten els
punts de càrrega. Això crec que és important que es vagi posant
una energia neta també en el sector del cotxe.

Economia del coneixement. Hem de seguir, hem de
millorar, hem de mostrar al món que tenim un país preparat per
poder generar aquesta economia del coneixement. Tenim un
país amb professionals, amb gent formada i uns espais
excepcionals. Per tant, ho hem de mostrar al món.

I després també innovació com a eina d’aquesta
diversificació que tots, o que molts desitjam. La innovació
veiem que puja un 61% el pressupost de la direcció general i
crec que és una direcció general i unes polítiques amb molta
projecció de futur i ho hem d’aprofitar, hem d’aprofitar
l’avinentesa que tenim la necessitat d’aquesta diversificació
com a país per anar cap a aquesta innovació, que a més pot
afectar a tots els sectors econòmics, des de l’agricultura, sector
primari, agricultura i pesca, fins al sector terciari, comerç,
indústria, etc. Per tant aprofitem-ho.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Corresponde ahora el turno a la
representante del Grupo Parlamentario VOX-Actúa Baleares,
la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes al resto de diputados de
esta comisión. Buenas tardes, Sr. Consejero.

Este proyecto de ley de presupuestos para el año 2021
nosotros creemos que debería ser devuelto al Gobierno balear,
ya de entrada, no debería ni haberse admitido a trámite por la
Mesa del Parlamento, puesto que incumple, desde nuestro
punto de vista, la legislación vigente en esta comunidad
autónoma. Concretamente la Ley 8/2018, de apoyo a las
familias, establece en su artículo 34 que todos los proyectos de
ley deben incluir un informe de impacto familiar. No dice la ley
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en ningún lugar que el proyecto de ley de presupuestos esté
exceptuado de este precepto de esta ley. Por eso, sólo por eso,
ya es merecedor este proyecto de ley de una enmienda a la
totalidad y, si no, habría que ver cuál sería la reacción del resto
de grupos de esta cámara si en vez de fallar el informe de
impacto familiar fallase, por poner un ejemplo, el informe de
impacto de género; posiblemente se habría devuelto al
Gobierno balear, es sólo por poner un ejemplo.

Y como no dispongo del preceptivo informe de impacto
familiar le voy a solicitar a usted que valore en qué modo va a
influir este presupuesto en las familias de Baleares, al menos en
lo que respecta a su consejería. 

Por otro lado le solicito que nos explique de qué modo se
van a materializar las transferencias corrientes a empresas
privadas y a familias e instituciones sin ánimo de lucro que
contempla el presupuesto. Y concretamente solicitaría que me
informe también, de esas transferencias corrientes previstas por
importe de 1.069.786 euros para familias e instituciones, qué
cantidad estará destinada a familias y qué cantidad destinarán
a instituciones sin ánimo de lucro, si es que ya lo tienen
previsto.

También me gustaría saber si para la elaboración del
presupuesto han tenido en cuenta el diseño de programas que
prioricen atender a las familias que están recogidas como
prioritarias en esa ley que le mencionaba antes, la 8/2018, de
apoyo a las familias, que son las familias numerosas,
monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas
dependientes o discapacitadas, entre otras, porque como usted
sabe las políticas de familia son transversales y afectan a todos
los ámbitos y a todos los servicios que pueda prestar el
Gobierno balear.

Por otro lado compruebo también que a parte de los
750.000 euros a acciones públicas relativas a la COVID-19 el
resto del presupuesto se sigue destinando a los programas que
ya se venían desarrollando sin que se hayan reformulado en
profundidad para atender a las necesidades derivadas de la
crisis sanitaria. Tampoco han reducido el gasto, desde nuestro
punto de vista superfluo, que gasta su consejería y que consiste
en cerca de 700.000 euros en altos cargos y personal eventual,
prácticamente lo mismo que van a destinar a acciones públicas
relativas a la COVID-19. Si añadimos además el coste de la
Seguridad Social es muchísimo más lo que se gasta en gastos
públicos y en personal eventual que lo que se gasta en
actuaciones para la lucha contra la COVID-19. 

¿Tiene al menos previsto, contempla su presupuesto dentro
de esas transferencias corrientes, algún tipo de ayuda a los
empresarios del comercio a los que se les ha impedido
trabajar?, como por ejemplo los que estaban hoy a las puertas
de este parlamento, los feriantes, las representantes de los
negocios de parques infantiles... En fin, ¿cómo se han
planteado...? Bueno, usted no sé si lo sabrá, supongo que sí, en
otras comunidades autónomas se han arbitrado líneas de ayuda
para este tipo de comercios que se han visto privados de su
derecho al trabajo; por ejemplo en Andalucía se han publicado
líneas de subvención para el pago del alquiler de los comercios
a los que les han prohibido trabajar; aquí no se ha hecho. 

Entonces ustedes... Yo voy a ser muy breve, son estas
cuatro cosas y ya está. Ustedes en la memoria de los
presupuestos realizan afirmaciones como por ejemplo que los
presupuestos del Servicio de Comercio han sido elaborados con
dos principios fundamentales dentro de un escenario de nueva
normalidad, la reactivación y la equidad, pero luego los
números que presentan no cuadran con esta afirmación, o al
menos esa es la lectura que yo he podido realizar, salvo que
pueda aclarármelo usted.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Passem ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident,
evidentment li donam la benvinguda i a tot el seu equip que
l’acompanya.

Bé, el nostre grup parlamentari és crític amb els
pressupostos de la comunitat autònoma per al 2021, com és
públic i conegut. És cert que són uns pressupostos massa
expansius, en la nostra opinió, però també en la nostra opinió
són uns pressupostos mal orientats, mal orientats, perquè per a
nosaltres haurien de ser uns pressupostos que posassin l’accent
en la reactivació econòmica i en la diversificació econòmica, i
la seva conselleria té molt a veure amb això que estic
plantejant. I ho diré d’una altra manera: una conselleria que
s’ocupa de coses tan fonamentals com la transició energètica i
el canvi climàtic; que s’ocupa de dos elements fonamentals
perquè hi hagi diversificació, com són la innovació i la
indústria; i que s’ocupa del segon sector econòmicament més
important d’ocupació a les Illes Balears, d’ocupació estable a
les Illes Balears, que és el comerç; una conselleria així quin
pressupost hauria de tenir a les Illes Balears? Quin percentatge
del pressupost de les Illes Balears hauria de tenir una
conselleria amb aquestes funcions tan cabdals? Idò evidentment
molt més que un 0,6%, molt més que un 0,6%, perquè això és
el que té vostè, un 0,6%. Un 0,6%!

I clar, jo en moltes coses que vostè ha dit hi estic d’acord,
però el problema no és que hi estigui d’acord, el problema és
que és absolutament insuficient perquè, clar, quan vostè em diu,
per exemple, “farem un pla de suport a la digitalització,
modernització i transformació de la direcció en matèria
industrial”; és una cosa important, una cosa que està molt bé.
I a continuació diu: “I hi dedicarem 400.000 euros”. Amb
400.000 euros, em sap greu, però digitalització, modernització
i transformació de la indústria, en farem poca, en farem poca.
Ja em dirà “això no és culpa meva, és culpa de moltes coses
alienes a mi”, però jo he de constatar la insuficiència manifesta
dels seus pressupostos per als reptes enormes que té. I aquesta
és la crítica principal que li he de fer als seus pressupostos, és
que no donen per a gairebé res, i estam d’acord amb totes les
partides, però la partida de 400.000 euros hauria de ser de 4
milions, per anar bé, per començar realment a fer coses
importants, a fer coses de pes, a fer coses sòlides, perquè, clar,
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és que vostè arriba a uns detalls que està bé, però, clar, ens diu
“dedicarem 12.000 euros”; clar, 12.000 euros..., bé, està molt
bé, però al final quina transformació del model productiu...?
Clar, després hi ha totes aquestes frases, tot aquest discurs, tota
aquesta retòrica tan impressionant, i després arribam als 12.000
euros que són..., està molt bé però no té res a veure amb la
retòrica, no té res a veure.

Això és la crítica principal que li faig als seus pressupostos.

Entrant ja en qüestions molt més concretes, energia; vostè,
i hi estic totalment d’acord, vol potenciar les subvencions
d’autoconsum; totalment encertat. El problema és que enguany
no li han bastat els recursos que tenia pressupostats per a les
peticions que ha tengut de subvencions. Li bastaran el 2021?
Possiblement no, perquè gràcies a Déu, i en això coincidirem,
gràcies a Déu la societat cada vegada està més conscienciada
i la societat cada vegada vol apostar més per això, i per tant
cada vegada hi haurà més peticionaris. Per tant, primer
problema: no ens bastaran els 5 milions; però, segon problema,
li deman: en aquest ritme de subvencions i de peticions, quant
ens torbarem a fer una transició energètica i tenir la immensa
majoria de les cases de les Illes Balears en autoconsum? Perquè
el ritme el marca la disponibilitat pressupostària, i tornam a
l’escassesa. Això autoconsum.

Mobilitat elèctrica. Bé, vostès varen arribar tard i vostè sap
que jo li vaig fer una crítica molt important de com han
gestionat el tema del MOVES II, i vàrem presentar una
proposició no de llei, en tenim una de pendent en relació amb
aquesta qüestió. El primer que li he de dir és que, és clar, està
molt bé fer nous punts de recàrrega, i vostè ens diu: en farem
1.000 i li dedicarem un pressupost a això, a arribar a 1.000, en
farem no, arribàrem fins a 1.000. D’acord, el problema és que,
és clar, els punts de recàrrega si no hi ha manteniment, en
tendrem 1.000, però els 1.000 no funcionaran, eh!, perquè el
problema és que els 1.000 no funcionaran, perquè no dedicam
partides pressupostàries suficients al manteniment i reparació
d’aquests punts de recàrrega, per tant, n’hi ha molts que estan
fora de servei. Per tant, per ventura aquí s’ha de reorientar un
poc el pressupost i no cercar un titular, en farem 1.000 o en
tendrem 1.000, sinó que els tendrem tots en funcionament. Ja
sé que això als gestors públics, de tots els colors polítics, també
als d’El Pi, eh!, no és una crítica personal, això als gestors
públics els agrada poc, això és la pura realitat, però crec que és
de responsabilitat que es faci això. En relació amb aquesta
qüestió li pregam que les ajudes de la mobilitat elèctrica no
estiguin condicionades, únicament passa a Balears, al
lliurament del vehicle i al tema de la ferralla. Ens sembla un
error que també acabarà retallant les sol·licituds i acabarà
provocant que no hi hagi més mobilitat elèctrica de la que hi
pogués haver perquè han posat requisits suplementaris que no
fan altres comunitats autònomes.

En relació amb el comerç, és clar, jo li he de dir el mateix,
tenim el segon sector que dóna més ocupació a les Illes
Balears, un sector que té una crisi de gran profunditat. Avui
matí n’hem parlat i hem aprovat..., molt bé, però sap què li
dedicam a aquest sector tan delicat que ho passa tan malament,
que es troba en aquesta situació, que necessita un pla de xoc,
que tots coincidim que necessita mesures extraordinàries, sap
què li dedicam a les Illes Balears del pressupost? Un 0,06%.

Això és el que li dedicam, un 0,06%. Ens importa molt el
comerç i fem uns grans discursos tots, però un 0,06%.
Sincerament, amb 3 milions d’euros, bé, es pot fer poca cosa
per revertir una situació, perquè si tot funcionàs beníssim i
tot..., bé, tal vegada sí que amb 3 milions d’euros podríem
pensar, però per revertir una situació i una tendència, escolti’m,
quina política de bons de pàrquing, de dinamització de carrers,
de centres comercials que s’han obert, de bon de veres podem
fer amb aquests 3 milions? Molt poca cosa podem fer.

Per tant, ja li anunciï que un dels nostres objectius,
evidentment, serà incrementar de manera important la quantia
d’aquesta direcció general i la quantia del que dedicam a
intentar revertir i a intentar recuperar, a intentar que no s’acabi
de morir el sector comercial de les Illes Balears. I si no fem
qualque cosa més que posar 3 milions d’euros, crec que poc
recorregut tendrem.

Acab. Indústria. Vostè està molt satisfet del tema de la
planta d’hidrogen, i em pareix molt que estigui satisfet. Jo li
deman, quin pressupost li dedicarà vostè a la planta
d’hidrogen? Li dedicarà cap partida a la planta d’hidrogen? Ens
parla que això suposarà una inversió de 50 milions; li faig
aquesta pregunta. I sobretot li faig una pregunta perquè vostè
ha dit, així, per ventura això no té massa impacte pressupostari,
en té ben poc, ens ha anunciat una llei de polígons, una llei de
polígons. No sé quina necessitat tenim de llei de polígons, per
què necessitam una llei de polígons? Per crear més diarrea
legislativa i acabar d’embullar els operadors jurídics i que ja
l’embull sigui tan enorme que ningú no s’aclareixi? Perquè
nosaltres al final arribam a la conclusió que per ventura no
hauríem d’intentar fer tantes, tantes lleis sinó concentrar
l’esforç legislatiu i prioritzar la claredat i la seguretat jurídica
perquè sinó al final, vostè ho sap perfectament, ens acabem
perdent tots. Crec que això no és bo, perquè la seva conselleria
ha de jugar un paper d’incentivar aquests sectors estratègics de
l’economia de les Illes Balears i evidentment ens fa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, senyor...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Som un poc escèptics amb aquestes lleis que s’anuncien i
que després ja veurem com es concreten.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon vespre, Sr.
Vicepresident, i gràcies per la seva exposició. Jo, en primer
lloc, li volia demanar un aspecte de caràcter general i és que he
trobat a faltar a la seva intervenció que ens expliqués quines
expectatives té respecte dels fons de reconstrucció europeus,
perquè és evident que la transició energètica és un dels
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elements clau d’aquests plans. Per tant, jo la veritat és que
sempre he tengut l’expectativa que tindríem capacitat de captar
molts d’aquests fons amb tots els temes de transició energètica,
dels quals sap el meu grup polític és absolutament partidari. Per
tant, sap que té tot el nostre suport. A mi m’agradaria saber,
quants doblers espera captar per a projectes de transició
energètica i com els pensen gestionar? Si és un tema que ho
voldran gestionar des de la conselleria o quin és el plantejament
que es fa, ja que això no està reflectit en el pressupost, però és
evident que té una dimensió pressupostària claríssima. Doncs,
a mi m’agradaria com a tema general que ens expliqués això.

Anant a aspectes més concrets del que ens ha comentat i
anant en el mateix ordre que ha anat vostè. Respecte d’energia.
Clar, a mi m’agradaria..., clar, dedicarem 400.000 euros a
plantes socialitzades més 600.000 que vénen de l’ITS, però a
mi m’agradaria que no parléssim tant d’inputs sinó d’outputs,
resultats; és a dir, quina potència instal·lada hi ha en aquest
moment d’energies renovables a les Illes Balears, que som dels
darrers d’Espanya, i quin objectiu ens marquem? És a dir,
perquè al final aquí del que es tracta no és de quants diners hi
dedicam, sinó quins resultats obtenim. Per tant, per poder
avaluar l’eficàcia de les polítiques que tirem endavant crec que
hauríem d’operar amb aquests termes. Per tant, evidentment
vostè ve aquí a parlar de pressupost i és lògic que ens digui els
doblers que hi destinaran, però a mi m’agradaria que
tenguéssim aquest altre indicador: quina potència instal·lada
esperam tenir gràcies a totes aquestes accions que vostè ens ha
detallat?

També m’agradaria saber l’energia eòlica quin paper juga
en els seus plans, perquè tenc la sensació que sempre parlam de
fotovoltaica i m’agradaria saber doncs no ho sé, si és que
l’eòlica ja la descartam o si també és un element complementari
de la nostra estratègia de transició energètica.

Quant a eficiència energètica ens ha dit que hi ha una
convocatòria, em sembla que era una convocatòria de
subvencions, per import de 3 milions d’euros. M’imagino, i
això és una pregunta que li faig, que aquí parlam de millorar
l’eficiència energètica bàsicament en habitatges, perquè després
a indústria em sembla que ha dit 100.000 euros. D’alguna
manera aquí expresso una perplexitat similar a la que expressa
el Sr. Melià; és clar, si tenim 100.000 euros perquè la indústria
millori la seva eficiència energètica, escolti, aquí no anam bé,
aquí necessitam millorar; 3 milions d’euros per millorar
l’eficiència energètica dels habitatges també és insuficient, però
bé, també entenc que tenim la capacitat de gestionar el que
tenim. Per tant, jo ho veig bé, 3 milions d’euros veig bé com a
un primer pas.

A mi m’agradaria saber aquests ajuts d’eficiència energètica
si són subvencions pures i dures, si estan vinculades a un
cofinançament del particular que rep aquests doblers, perquè
pens que són uns doblers que és molt important la forma de
com es gestionen per obtenir resultats perquè segons..., és a dir,
en aquests moments tenim un parc d’habitatges que el 90% té
dèficits d’eficiència energètica, el 70% del parc d’habitatges té
dèficits importantíssims en matèria d’eficiència energètica, per
tant, clar hem de..., i com més modestes són les llars, més
problemes tenen. Per tant, clar, hem de trobar un sistema
d’incentiu en què aquestes llars més modestes evidentment

també s’hi puguin acollir, els pugui interessar. Llavors, segons
quin sistema sigui de subvenció això pot quedar dissimulat i per
això m’agradaria que vostès ens expliqués com pensen
gestionar aquests doblers. Ja li he dit que 100.000 euros, si és
que ho entès bé, per a eficiència energètica a la indústria em
sembla totalment insuficient.

Passem aquí, per tant, a indústria. Jo crec que el pressupost
d’indústria és excessivament baix, vostè ha dit que en les
ajudes a modernització ens hem ajustat a la demanda i hem
pujat 3,5 milions, he entès, no? És a dir, per tant, amb això
vostè entén que amb aquest import de 3,5 milions d’euros
satisfarà tota la demanda d’ajuts de modernització industrial?,
li ho deman.

Perquè, és clar, estem ara tots encaterinats, i jo també, eh?,
amb tota la innovació, la digitalització, l’eficiència energètica,
però aquí tenim un tresor que no podem perdre i que és la
nostra indústria emblemàtica i tradicional, l’alimentària, la de
la sabata, el moble, els materials de construcció, i hem de
prestar la màxima atenció a aquest sector i li hem de donar els
nostres esforços d’innovació, escolti, amb indústria digital i tot
això està molt bé, però, per favor!, hem d’ajudar a innovar
aquesta indústria tradicional perquè aquesta indústria
tradicional no podem permetre que tanqui perquè... crear una
empresa nova és molt difícil, mantenir-la a vegades també, però
en principi no tant. És a dir, no resulti que per dedicar molts
d’esforços a crear noves empreses oblidem mantenir les que ja
tenim creades que han donat ocupació de molta qualitat durant
molts d’anys i que per molts d’anys ho puguin fer.

Per tant, jo també he trobat a faltar, em sembla que ho ha dit
el Sr. Mas, no ha parlat d’ajuts d’internacionalització, crec que
això per al món de la indústria és molt important, però és clar,
si només internacionalitzem el turisme i no internacionalitzem
la indústria doncs contribuirem poc a aquesta diversificació.
Per tant, això és molt important. 

En resum, indústria, trobo baixos les línies d’ajut que ha dit,
les trobo baixes, i li poso un exemple, en el tema de la
importància de donar suport a la indústria tradicional, bé, tot el
tema aquest de la producció de material sanitari, bé, producció
de material sanitari, escolti, tal vegada, jo no sé si ara hem de
deixar de fer el que sabem fer i fa anys que fem per començar
a fer coses que no sabem fer i que, a més a més, serem molt poc
competitius per fer-ho i que ni tal sols no podem ni garantir que
l’ib-salut compri aquests materials perquè, és clar, evidentment
l’ib-salut, tal vegada, com que farà un concurs públic,
continuarà comprant a la Xina. Aleshores a mi em preocupa
que ens deixem enlluernar per les febres del moment, i valgui
la redundància això de febre, ara potenciarem que es produeixi
material sanitari, bé, escolti, això serà si des d’un punt de vista
de viabilitat empresarial té sentit, jo tinc els meus dubtes. 

M’agradaria saber si és que tenen algun estudi de què faran
amb aquest milió d’euros, és una quantitat respectable, perquè
es produeixi material sanitari... Sincerament, tinc els meus
dubtes que... tinc els meus dubtes que sigui una assignació
pressupostària adequada. La veritat preferiria que ho
dediquessin a la indústria alimentària per dir alguna cosa, o la
indústria de la sabata.
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En el tema de Lloseta, la planta de hidrogen, tota la meva
simpatia, tot el meu suport, però em pregunto, ja saben què
faran amb l’hidrogen? O sigui, hi estic totalment a favor, eh?,
no me malinterpreti, però sé que l’hidrogen precisament el seu
problema és de transport, segurament això l’ideal seria que
estigués al costat de la planta d’Es Murterar, que seria el gran
consumidor de l’hidrogen que produiríem, suposo que es deu
poder transportar de Lloseta a Es Murterar, suposo que sí, però
també..., com que jo estic totalment a favor de les plantes
d’hidrogen pens que hauríem de pensar també en plantes més
modestes que puguin estar al costat d’allà on més necessària és
aquesta energia. 

Per tant, penso no només pensem en Es Murterar, sinó en
les altres centrals que avui en dia funcionen...o sigui... amb
tecnologia tèrmica, doncs, que també puguin beneficiar-se
d’això. Per exemple, a la central de port de Maó tal vegada
també pot haver-hi una planta de producció d’hidrogen que
alimenti aquella planta. És a dir, totalment d’acord en el tema
de l’hidrogen, però pensem on l’hem de col·locar i pensem
també que no només a Lloseta perquè, és clar, serà molt difícil
que les altres illes es beneficiïn de l’hidrogen que es produeixi
a Lloseta. Per tant, hem de pensar també en com ho fem a les
altres illes.

Després, i vaig acabant, Sra. Presidenta, vostè s’ha referit
al Parc Bit com al parc tecnològic de les Illes Balears, em
permetrà que li transmeti una percepció des de les illes menors
i és que el Parc Bit és el parc tecnològic de Mallorca, per raons
òbvies, perquè, escolti, sí, jo el conec bé, el conec bé perquè...
bé, no li explicaré per què el conec bé...

El paper ho aguanta tot, Sr. Yllanes, però la realitat és que,
evidentment, el mar doncs juga una frontera important. Llavors,
la veritat és que aplaudeixo i penso que està molt bé el centre
Bit de Menorca, però bé, quan m’ha parlat dels grans projectes,
centre Bit a Eivissa, totalment d’acord, el Moll Bit, Autoritat
Portuària de Balears, perfectament d’acord i el pla d’innovació
d’indústries digitals i visuals. Escolti, tenim un edifici fantàstic
a Menorca que està absolutament infrautilitzat.

Jo crec que estaria bé que la conselleria dintre dels seus
grans projectes estratègics pensés què fa per exemple amb el
semisoterrani del Parc Bit que és un espai fantàstic per poder
prestar serveis d’innovació avançats a la indústria de Menorca,
que també sap vostè que és un dels espais de les Illes Balears
on tenim un teixit industrial més potent. 

Per tant, m’agradaria que des de la seva conselleria també
pensessin com ho podem fer pe continuar donant suport, perquè
igual que em sembla bé que donin suport al Parc Bit a
Mallorca, que ja està molt avançat, que el facin a Eivissa on no
hi ha res, home, els que estem entremig crec que també és
important que no ens donem per satisfets amb el que tenim.
Hem de continuar tirant endavant i permetent que es
desenvolupi.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Socialista, al Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, la nostra
benvinguda al Sr. Conseller, intentaré ser breu també que ja són
unes hores.

Vull agrair, com dic, les explicacions al pressupost d’avui,
agrair que ens parli clar, crec que el vicepresident sempre parla
clar i segur que avui no serà diferent.

En primer lloc, vull celebrar, com no pot ser d’altra manera,
l’augment del 9,22% d’aquest pressupost de la conselleria
perquè pensam que és una conselleria fonamental en la sortida
de la crisi econòmica en clau verda, ambiental i innovadora,
sobretot.

Són uns pressuposts que no fa falta dir per quines qüestions
estan condicionats perquè ja són molt evidents, evidentment per
la pandèmia de la COVID-19 i per altra banda per dos aspectes,
el primer com és la suspensió de les regles fiscals, l’activació
de la clàusula de salvaguarda que ens permet treure aquests
nivells de restriccions al deute, despesa i dèficit. M’ha sorprès
com hi ha grups que sempre han reclamat aquesta suspensió de
les regles fiscals i ara tampoc no els ha semblat bé que
s’augmenti la despesa, no?, han demanat per augmentar la
despesa, però ara tampoc no els sembla bé que augmentem la
despesa. Ve a ser el mateix que demanar les mesures per a la
reactivació econòmica, però tampoc són els mateixos grups que
tampoc no volen signar el pacte de reactivació. Bé, això és un
dels condicionants.

L’altre evident és l’arribada de fons europeus
extraordinaris, uns fons europeus que, Sr. Vicepresident,
cluquen un ull a la seva conselleria, li cluquen un ull perquè
vénen a fomentar, afectar i condicionar aquests fons
extraordinaris als mateixos objectius de la seva conselleria,
transició energètic, digitalització i innovació.

El 70% dels fons europeus per a la recuperació estan
destinats a projectes de digitalització i transició energètica. Per
tant, el missatge està clar, el missatge d’Europa. També tenim
un missatge de l’Estat que diu que amb els fons europeus té un
pla per crear 800.000 llocs de feina derivats d’aquests projectes
i, per tant, és un altre guant que des de la comunitat autònoma
hem de saber agafar i continuar.

Uns pressuposts, com dic, una conselleria clau i fonamental
per a la reactivació econòmica i d’aquí el compromís, la
responsabilitat que té la seva conselleria per conjugar la
reactivació econòmica amb el canvi de model energètic i amb
la diversificació del model productiu.

Ara tots direm, ja ho han dit els grups, que és un pressupost
suficient per un canvi de model productiu a les Illes Balears?
Home, idò depèn, si pretenem que l’administració ens
construeixi de dalt a baix, de bell nou tot un model productiu,
tota una economia, idò evidentment que no perquè a vegades és
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una mica el que sembla que li exigim. Jo no dic tampoc que
sigui suficient, seria desitjable la major, però és clar, cap
administració no ho fa directament, totes ho fan a través d’una
gran eina que tenim que és el foment de la innovació i, per tant,
des del Grup Parlamentari Socialista no podem més que estar
d’acord amb l’augment del 61% del pressupost a innovació. Per
tant, és un pressupost que consideram molt significatiu.

I ho dic també perquè aquí hem parlat de diverses àrees,
tots parlam d’indústria, comerç, turisme fins i tot, però és que
crec que he de tenir clar la idea de la innovació com a un
element transversal, és a dir, invertir en innovació també és
invertir en indústria, també és invertir en comerç, també és
invertir en turisme i després, clar, discutirem de si és suficient
o no. El futur de la indústria passa innegablement per la
innovació, i aquesta és una idea que crec que hem de tenir
present quan analitzam també aquest pressupost i ho hem posat
també gran part dels esforços. 

Va precisament en la línia del que vostè ha dit, conseller, no
és qüestió de tenir molta indústria, sinó de tenir-la bona. Clar,
volem una indústria tradicional pròspera i productiva? Sí, idò
haurà de ser amb innovació. Per tant, jo crec que això és una
cosa que hem d’intentar tenir clara tots els grups, o almanco des
del Grup Socialista la tenim clara, perquè sinó el que tendrem
és una indústria tradicional, que continuarà submergida dins la
pèrdua de productivitat i, en conseqüència, dins la pèrdua de
competitivitat.

Per tant, com dic, invertir en innovació és invertir en
política industrial. Jo estic mirant els números, Direcció
General d’Innovació, en el capítol 6 que són les inversions
directes, passam d’1,78 milions d’euros el 2020 a 3,17, això és
un augment del 78%. Jo no puc més que estar content amb
aquesta xifra. Suficient? No, però almanco estam contents amb
la tendència que estan portant i el felicitam bàsicament.

Aquesta innovació pensam que s’ha de tenir en compte des
d’un doble vessant, per dir-ho d’alguna manera des d’un
vessant intrasectorial, és a dir, dins de cada sector inculcar
aquesta innovació, com per exemple dins el turisme, nosaltres
no rebutjam el turisme, però creim que li fa falta una renovació,
un canvi de model per fer-lo més sostenible en termes
ambientals i socials. I per altra banda una innovació
intersectorial, això és la creació de nous sectors, com ja ha dit
el vicepresident i el company de Podemos, sobretot sector
quaternari, tecnologia, videojocs, audiovisuals, etc.

Com dic, n’hi ha que diuen que aquest pressupost no té
inversió. Bé, jo veig 20 milions de 36 milions, un 55%
d’inversió, no em pareix malament. Parlam de comerç, que
repetesc, a mi em sembla insuficient, però aquest matí hem
aprovat la proposta a plenari, un 49% d’inversió dins la
Direcció General de Comerç. Per tant, jo no veig que aquestes
xifres siguin tan dolentes com volen dir alguns grups.

Per tant, nosaltres pensam que vostè, Sr. Vicepresident, és
conscient del que li demana la ciutadania i l’animam a
correspondre, l’animam a assentar les bases per enfortir la
nostra economia a través de no fer-la dependre d’un sol sector,
alliberar recursos naturals d’aquesta comunitat autònoma a
través de la lluita contra el canvi climàtic, la introducció

d’energies renovables, i un exemple del que li demana la
ciutadania i que ha estat un èxit, són les convocatòries d’ajudes
d’autoconsum, que com ja hem dit repetides ocasions,
afortunadament augmenten el seu pressupost del 3,5 fins a 5
milions d’euros.

I en línia de l’energia no és només crear, sinó també
consolidar en el moment que estam, consolidar un model
energètic, consolidar uns principis ambientals i consolidar fins
i tot un sector econòmic que ens aporta ocupació, ocupació de
qualitat, estable i d’un elevat valor afegit. Això a la vegada és
un altre pol d’atracció de talent en aquesta comunitat, de molts
de joves que puguin tenir una sortida professional en aquest
àmbit. Però tampoc no hem de ser ingenus, per què? Perquè les
dades d’introducció d’energies renovables encara són escasses,
especialment a Eivissa, i jo som diputat per Eivissa. Per tant, no
pot faltar que jo els digui aquesta qüestió. A Eivissa tenim
menys de l’1% de l’energia que es consumeix que ens prové de
les energies renovables, a Formentera quasi l’11%, 4,7% a
Mallorca i 2,4% a Menorca. Per tant, anam molt més
endarrerits. És cert que nosaltres no podem tenir energia eòlica
per qüestions de dispersió i altres qüestions tècniques, com deia
el Sr. Castells de l’energia eòlica, però clar, nosaltres les
fotovoltaiques ens van fantàsticament.

Per tant, des del nostre grup els convidam a fer feina en
aquest àmbit. Acabam de solaritzar la coberta de l’Hospital de
Can Misses. Està en curs la solarització del pàrking del centre
de salut de Sant Antoni de Portmany i una mica en aquesta línia
era una de les meves primeres preguntes, que era sobre les dues
plantes fotovoltaiques en vies de construcció, de la
convocatòria SOLBAL, les dues primeres plantes d’Eivissa. Si
vostès tenen informació del compliment de terminis per a la
seva implantació.

Quant a comerç, nosaltres li reconeixem la dificultat de la
situació i a pesar de la remor que fan tots els partits, amb més
o menys encert, he de dir que també veim un augment del 27%
del pressupost i, per tant, és un augment elevat. Torn a dir,
suficient? No, però és una bona tendència.

I també en aquesta línia ve la segona pregunta que fa
referència a les cambres de comerç, perquè hem vist una
distribució que a primera vista podria sonar una mica
desequilibrada, però jo deduesc que té una explicació que crec
que seria adient donar, que és aquesta distribució dispar, quant
que a Mallorca són 115.000 euros, a Menorca 84.000 i Eivissa
18.000. Aquesta seria la segona pregunta.

I per últim, crec que ha estat el Sr. Castells que ho ha
mencionat. Aquí vàrem aprovar una proposició no de llei a la
Comissió d’Economia, respecte d'ampliar serveis principalment
de l’IDI, de l’emprenedoria a fases...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

EL SR. MARÍ I TUR:

... posteriors -sí, perdó-, no només a les fases de creació, sinó
en les de consolidació i manteniment de projectes
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d’emprenedoria. Si tenien previst amb aquest pressupost de
2021 ampliar aquests serveis en aquestes fases dels projectes
d’emprenedoria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara per contestar les diferents
preguntes dels grups parlamentaris, passem la paraula al
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, el Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Han sortit moltíssimes coses
durant aquest debat i agraesc tota la preocupació que mostren
la majoria dels grups polítics pel tema que el pressupost
d’aquesta conselleria no sigui precisament el pressupost més alt
del Govern. Però hem de tenir en compte, primer, que hi ha un
augment evident del pressupost de la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius i això permetrà implementar
polítiques que no s’han pogut desenvolupar aquest any 2020 i
jo crec que és una bona notícia. I, segon, jo crec que allò que
no podem perdre de vista és què ha tingut en compte el Govern
a l’hora d’elaborar els pressuposts.

Deia la representant de VOX que aquest pressupost és nul
i s’hauria de tornar pel tema de l’ajuda a les famílies. Jo crec
que si hi ha alguna cosa a destacar dins els pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, és precisament que
estan encaminats a ajudar les famílies de Balears. Segurament
el seu concepte de família i el meu no coincidiran en res, en res,
perquè jo crec que vostè està pensant en el concepte de família
tradicional i, bé, ja tenim molts de models de família, però uns
pressuposts que fan un esforç en matèria social absolutament
destacable, els pressuposts de sanitat, d’educació i de serveis
socials, jo crec que són una demostració evident de suport a les
famílies de Balears. Sincerament, jo crec que no és un tema del
que posaran aquí o del que posaran per allà.

Pensam en tots els ciutadans i ciutadanes de Balears i jo
crec que qualsevol sigui, una família nombrosa o sigui una
família unipersonal, vull dir que jo crec que qualsevol ciutadà
d’aquesta comunitat autònoma ha de ser considerat com una
unitat familiar. Ja dic, que segurament la seva percepció de la
família i la meva no sigui la mateixa. Però de veritat, si el gran
problema o el gran obstacle és que “no se ayuda a las
familias”, jo crec que no han llegit des d’un punt de vista
social, no han llegit els pressuposts de la comunitat i és evident
que des del punt de vista de suport al comerç, de suport a la
indústria, de suport als sectors industrials, de l’obertura de
línies de subvencions per a l’autoconsum i per a la instal·lació
i la implementació d’energies renovables, també estem pensant
en les famílies de les Illes Balears. No tenc cap mena de dubte
d’aquesta qüestió.

S’han plantejat molts de temes i molts són transversals. Per
exemple, el tema dels fons europeus. Ara mateix no sabem ni
quan arribaran, ni com arribaran, ni quina serà la quantitat de

fons europeus que rebrà Espanya, ni quina d’aquesta quantitat
de fons europeus que rebrà Espanya arribarà a les Illes Balears;
però sí tenim molt clara una cosa des de la conselleria, i això ve
de les converses que hem mantingut amb els ministeris
implicats o que tenen les mateixes competències que aquesta
conselleria, i és que hi haurà fons europeus, segur, per al tema
de transició energètica, i hi haurà fons europeus, segur, pel
tema d’innovació i digitalització, per una qüestió molt evident,
i és perquè quan la presidenta Von der Leyen va definir quins
són els vectors econòmics de recuperació a Europa va citar la
transició energètica, les polítiques d’energia verda i energia
blava, i va citar la digitalització i la innovació, i per tant hem
d’esperar que hi haurà fons per a aquests temes que arribaran
a les Illes Balears. Quants?, sincerament no ho sabem. 

Sí que podem dir que per exemple tot el tema dels fons
europeus que arribin en tema de transició energètica seran
gestionats directament pel Ministeri de Transició Ecològica,
perquè serà l’IDAE la institució encarregada de fer
l’administració d’aquests fons europeus. Però ara mateix, fons
europeus, és una qüestió de la qual ningú no pot parlar en
concret perquè és impossible, perquè no sabem ni quan
s’aprovaran... Teòricament Espanya volia ser la primera a
presentar projectes; Espanya lògicament, i crec que és una
decisió encomiable, ha frenat perquè encara s’ha de dibuixar
exactament com arribaran aquestes ajudes europees i quin serà
l’import final d’aquestes ajudes europees. 

Per tant estam pendents d’aquests fons europeus. Estic
segur que hi haurà una inversió important en temes de transició
energètica, mobilitat sostenible, mobilitat elèctrica, innovació,
digitalització, i tot això és una evidència que estem parlant
d’inversió no sols en el pur element de la transició energètica,
sinó que també estam parlant d’impuls de la indústria, ja sigui
de la indústria tradicional o de la indústria innovadora. Vull dir
que la indústria tradicional forma part de les estratègies
d’aquesta conselleria, com no pot ser d’una altra manera, però
sí que és veritat que la digitalització i la modernització també
han d’afectar aquesta indústria tradicional que no volem que es
perdi. És més, ens agradaria moltíssim des de la conselleria
poder recuperar part d’aquesta indústria tradicional que s’ha
deslocalitzat per qüestions econòmiques, i que en aquesta
situació de pandèmia es podria recuperar per tenir aquí.

Vull dir que el tema del sector industrial és un tema
complicat a Balears, és un tema complicat a tot Espanya. Si
miram els gràfics del comportament industrial del sector
industrial a tot Espanya durant la pandèmia mostraran caigudes
absolutament impressionants. És veritat que hi ha altres
comunitats autònomes que tenen teixits industrials molt més
importants en el seu pes específic als pressupostos que
evidentment s’han recuperar de millor manera que la nostra,
però crec que qualsevol esforç, sincerament, en el tema de
digitalització, modernització, transició energètica, jo crec que
parlar de 400.000 euros, no parlar de 100.000 euros, que no és
una quantitat suficient, estic totalment d’acord amb vostè; que
és la quantitat amb la qual podem comptar perquè tenim moltes
altres polítiques a desenvolupar des de la Direcció General de
Política Industrial, evidentment que sí.

I aquí, que parlam de digitalització o de modernització, són
paraules agudes, no són paraules esdrúixoles, eh?, Sr. Méndez.
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He estat a punt de recitar Rubén Darío; no ho faré perquè em
diran que és una frivolitat i hi estic d’acord, perquè recitar
Darío en qualsevol circumstància és una frivolitat, però... però
quan parlam de digitalització i de modernització també pensam
en el Govern de les Illes Balears; i em demanava el Sr. Sagreras
una partida concreta de la Direcció General de Comerç que
parlava de la digitalització del Servei de joc. En el Servei de
Joc tenim tecnologia pròpia del segle XIX, que són un llapis i
un paper, i les empreses que participen en el sector econòmic
del joc tenen tecnologia pràcticament del segle XXII, i per tant
hem de modernitzar el Servei de joc perquè sigui més eficaç,
també per fer inspeccions, per controlar una qüestió que vostè
sap que és un sector econòmic important perquè és una
aportació, però que no és el sector econòmic que precisament
més ens agrada a la conselleria. Però vull dir que hi feim feina.

Hi ha qüestions a les quals no li puc donar resposta. El tema
del metro del Parc Bit, vindrà aquí el conseller Marc Pons; crec
que és la persona idònia per resoldre aquest tema del metro al
Parc Bit.

Ja que ha parlat del Parc Bit, Sr. Castells, crec que és
evident que el Parc Bit és un projecte insularitzat, i l’aposta
perquè hi hagi diguem que una oficina, un centre Bit a Eivissa,
significa la completa insularització del tema de la innovació. És
un tema molt important, i és evident que nosaltres el que donam
és la possibilitat que les empreses puguin acudir a un lloc que
es diu Centre Bit Menorca, que es dirà Centre Bit Eivissa i que
s’instal·larà provisionalment i, ja veurem, si obtenim fons
europeus, probablement de forma definitiva a Sa Coma; o
potenciar el Parc Bit aquí a Mallorca mitjançant inversions com
per exemple el pol d’innovació digital, que creiem que el centre
lògic d’instal·lació, la localització lògica és al Parc Bit de
Palma, al Parc Bit de Mallorca, però tenint en compte que
també tenim un centre Bit a Inca que també funciona, i que
també té empreses que fan innovació i que fan emprenedoria i
que la fan des del Centre Bit d’Eivissa. Vull dir que és un
projecte que abasta les tres illes, o que quan entri en
funcionament el Parc Bit d’Eivissa abastarà les tres illes.

I després tenim un projecte que és un projecte molt
il·lusionant, que és el tema del Moll Bit, perquè el tema del
Moll Bit també és un projecte susceptible d’insularització. És
més, nosaltres vàrem tenir l’oportunitat, quan es va donar
públicament la notícia de la instal·lació del Moll Bit al far de
la Riba al Port de Palma, que crec que també és una
localització lògica -estem parlant del sector nàutic, del sector
marítim, i per tant...-, vàrem tenir una conversa amb els nostres
companys d’Unides Podem a Menorca per la possibilitat que
aquest Moll Bit es pogués ampliar a l’illa de Menorca; és més,
vàrem proposar fins i tot una localització que seria una
localització perfecta per a aquest Moll Bit. Veurem com
funciona el Moll Bit, i si efectivament el Moll Bit, que jo crec
que funcionarà molt bé perquè el sector nàutic i el sector
marítim són sectors industrials molt potents aquí a les Balears,
i després de la notícia que hem rebut tots de la famosa vacuna
de Pfeizer segurament és un sector que estarà avui molt més
content que abans d’ahir, probablement tendrem una extensió,
no sé quant, però podrem tenir una extensió del Moll Bit tant
a Eivissa com a Menorca, perquè lògicament el sector nàutic,
el sector marítim, funciona a les tres illes.

El tema del Moll Bit, el tema de vincular innovació i
emprenedoria al sector nàutic i al sector marítim és estratègic
per a un territori insular, com no pot ser d’una altra manera, i
crec que aquesta és la primera passa per també assolir aquest
projecte de diversificació. 

Quan parlava d’aquestes paraules agudes el Sr. Méndez
deia que érem un poc com Rubén Darío però, Sr. Méndez,
digitalització, modernització... Vull dir...

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputado... Sr. Diputado, por favor..., le pido...

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

Sr. Méndez, Sr. Méndez..., vull dir... no l’estic insultant, no,
res més lluny de la meva intenció. No l’estic insultant. Vull dir,
digitalització, descarbonització, innovació, per a aquesta
comunitat autònoma són paraules -i ara sí utilitzaré una
esdrúixola- estratègiques, absolutament estratègiques, perquè
si no descarbonitzam, si no innovam, si no modernitzam, si no
digitalitzam, tendrem un futur complicat, molt complicat. 

Aquest matí m’han insultat a mi dues vegades, al ple, dues
vegades. Però bé, això forma part, això forma part del joc
polític, però no tenia cap intenció d’insultar-lo però vull dir que
això no forma part únicament d’un full de ruta idealística, no,
no, no: o ho feim, i ho estam intentant fer a través d’aquest
pressupost, o no pot ser d’una altra manera. Insistesc. 

Hi ha moltes coses. Tema de transició energètica. En
qüestió de transició energètica hi ha un esforç important de la
conselleria, primer, amb fons propis, però també amb fons que
vindran, no ja de fons europeus, sinó de fons estatals i hi ha
moltes facetes que té aquest tema de l’aposta de la transició
energètica.

Per què ho dic? Perquè tenim el tema de l’autoconsum. Per
a Eivissa, és un tema estratègic per una senzillíssima qüestió:
l’orografia d’Eivissa fa molt, molt, molt complicat el tema del
desenvolupament de parcs fotovoltaics a Eivissa; primer,
perquè més del 50% de la població d’Eivissa viu en disseminat
i, per tant, això fa que s’hagi de potenciar el tema de
l’autoconsum, i després perquè la part de territori que podríem
ocupar, diguem, que és la part que és més fràgil des del punt de
vista ecològic de l’illa d’Eivissa i, per tant, aquí sí que haurem
de fer una aposta molt clara per a l’autoconsum, però, l’altre
dia em deia la consellera de Presidència que si es parla de
qualque cosa a Eivissa és, precisament, del tema de
l’autoconsum, de la instal·lació de placa fotovoltaica... per
què?, perquè ja hi ha una consciència ciutadana, evident, que
aquesta és l’aposta necessària. 

Ara donaré xifres concretes que m’ha demanat el Sr.
Castells. I concretament li diré que, en el tema d’energia, ara
mateix tenim 110 megavats en renovables, dels quals són 90 en
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parcs i 20 en autoconsum. I després també creiem que dels
parcs socialitzats podrem instal·lar 2 megavats. Ara mateix som
al 3% de renovables, en el mixt energètic de Balears i esperam
arribar al 10% al 2022.

Perdó? 10, 10%.

Parcs socialitzats. Aquest és un projecte molt interessant
que es desenvoluparà a través de l’Institut Balear de l’Energia,
que hi haurà suport per part de la conselleria, lògicament.

Finalment, vull dir, és molt difícil pensar que amb el
pressupost que tenim i amb les quantitats que puguin venir de
l’Estat es pugui subvencionar un cent per cent de qualsevol
actuació en matèria de transició energètica, això és impossible.
I realment totes les polítiques que es tracten d’impulsar a través
de la subvenció, lògicament reclamen també una part d’inversió
privada. És lògic i no pot funcionar d’una altra manera.

Però jo crec que el parc de Trepuconet, que és el primer
parc socialitzat, que ja té cara i ulls, a les Illes Balears, és
l’exemple perfecte de com ..., la col·laboració en aquest cas, és
una aposta claríssima per un suport públic molt important, amb
tres administracions implicades: Govern de les Illes Balears,
Consell Insular de Menorca i ajuntament d’Es Castell, però
també la participació de particulars. I, en aquest cas, no de
grans empreses, no de multinacionals, no de grans promotors,
sinó de particulars, de ciutadans i de ciutadanes de Menorca
que vulguin ser productors d’electricitat i, com a productors
d’electricitat, poden tenir també -diguem- un nínxol d’activitat
econòmica pròpia donant suport a aquests parcs socialitzats. 

Jo crec que, a partir de l’exemple de Trepuconet,
començarà a haver-hi més oportunitats de fer aquest tipus de
parc, que és un parc que ens agrada especialment, per què?
Perquè aquí sí que estam parlant de democratització de
l’energia, aquí sí que estem parlant que tothom pot acudir a ser
productor d’energia elèctrica i, això, sense cap mena de dubte,
influirà en la factura, i per tant és un projecte molt, molt, molt
interessant per a nosaltres i jo crec que serà una de les feines
essencials de l’Institut Balear de l’Energia, que jo crec que està
demostrant ja... Quan parlàvem dels pressuposts de 2020, hi
havia molt d’escepticisme, respecte de quina funció podia
desenvolupar l’Institut Balear de l’Energia, jo crec que està clar
que, efectivament, estem en el bon camí que l’Institut Balear de
l’Energia es converteixi en l’eina principal de democratització
de la producció i de la comercialització d’energia elèctrica a les
Illes Balears. Jo crec que -insistesc- estem en el bon camí. 

El tema de la planta d’hidrogen de Lloseta, que és un tema
que parla de transició energètica però que també parla
d’indústria, significa una aposta molt important per a les Illes
Balears. Una altra vegada estem parlant d’una col·laboració
publicoprivada en matèria de transició energètica, vull dir: què
significa Lloseta? Lloseta significa, en primer lloc, la
reindustrialització d’una part de Mallorca que quedava afectada
pel tancament de la planta de formigó de CEMEX i, per tant,
s’havia de fer un projecte de reindustrialització, i aquest
projecte de reindustrialització es pensa en l’hidrogen, i a més
en l’hidrogen verd, és a dir, en aquest hidrogen que té com a
font de producció l’energia neta. 

Què suposa el parc de Lloseta? El parc de Lloseta suposa:
primer, la participació de dues grans empreses, i una
col·laboració per part del Govern de Balears; i quina ha estat,
aquesta col·laboració per part del Govern de Balears? Dirigir
una carta a la Unió Europea donant suport que la subvenció que
tenia prevista de 10 milions d’euros la Unió Europea, per
impulsar un projecte (...), un projecte buque insignia, per a la
producció d’hidrogen a Europa vingués a Balears. I hem tingut
la sort que, efectivament, el projecte de Balears ha estat un
projecte que ha agradat més que el projecte de Sicília, que el
projecte de Còrsega o que projectes a Alemanya, a Àustria...
Vull dir, és la primera vegada que la Unió Europea fa una
aposta de subvenció d’una política industrial impulsada per un
país del sud d’Europa. I jo crec que això significa molt. 

Aquests 10 milions, que és l’aportació de fons públics -
diguem- que vénen de la Unió Europea per al suport que afecta
al Govern de les Balears, signifiquen 50 milions d’inversió de
les empreses que s’hi implicaran o que ja hi estan implicades en
aquest projecte de Lloseta, però el projecte de Lloseta va
creixent. I ja tenim converses amb altres empreses que han
començat a interessar-se pel tema de Lloseta i, això permetrà
una qüestió molt important, no sols la producció d’hidrogen,
l’hidrogen té un avantatge sobre l’energia fotovoltaica i és que
és més fàcil emmagatzemar, fer l’emmagatzemament -no em
sortirà, la paraula- de l’hidrogen que no de l’energia elèctrica
i, a més, es pot transportar, per tant, el projecte o la factoria pot
ser aquí a Mallorca, però tant Menorca com Eivissa, i per què
no?, altres territoris de l’estat espanyol poden consumir
hidrogen produït a Balears. 

I ara mateix tenim els ulls de tots els sectors vinculats a
l’hidrogen posats damunt el projecte de Balears, i jo crec que
donar suport a aquest projecte és donar suport a un element
molt important de diversificació econòmica a les Illes Balears.
Per tant, després de fer una recomposició del projecte, perquè
per ajustar-lo a les exigències de la Unió Europea..., és a  dir,
primer, ús industrial i més ús industrial i menys ús per a
transport, però, bé, aquí tendrem l’aposta de l’empresa
municipal de transports i després també la possibilitat de
canalitzar aquests hidrògens per a l’ús industrial tant a Mallorca
com, mitjançant altres eines de transport, la possibilitat
d’utilitzar aquest hidrogen com a combustible a la indústria
tradicional de Menorca, a les indústries emergents i
innovadores a totes les Illes Balears i per què no?, ja dic, per
què no podríem ser distribuïdors o subministradors d’energia
neta d’hidrogen? És el futur, tothom ja parla d’hidrogen, ja hi
ha vehicles que es mouen per hidrogen, nosaltres no feim
aquesta aposta perquè creiem que per la mida de les Illes la
mobilitat elèctrica és perfectament útil per reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle.

I això em permet també vincular el discurs al tema que es
plantejava dels punts de recàrrega, 1.000 punts de recàrrega al
final de 2021 és molt important. Aquests punts de recàrrega van
amb la condició del seu manteniment, lògicament. També hi ha
una implicació en el tema del manteniment dels punts de
recàrrega per part dels municipis de les Illes Balears que també
tenen l’obligació de mantenir els seus punts de recàrrega. Per
tant, la renda (...) està pensada per a això i jo estic
absolutament segur que cada vegada funcionarà millor que els
punts de recàrrega que s’estan impulsant són punts de recàrrega
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semiràpida i que finalment tothom entendrà que l’aposta ha de
ser per aquesta mobilitat sostenible, que la mobilitat sostenible
no pot ser només un lema, una frase molt maca, no, no, ha de
ser una aposta evident. 

El tema del MOVES. El tema del MOVES estam en
converses amb el ministeri perquè, bé, quan es parla de
l’obligació de fer ferralla donaré únicament una dada.
Teòricament amb els fons que tenim per a MOVES tenim per
a uns 180 vehicles, particulars o d’indústries, a subvencionar;
en dos mesos tenim 100 sol·licituds. Amb el MOVES I per
arribar a les 100 sol·licituds varen passar dos anys. Això és una
demostració evident d’una cosa claríssima i és que no pot ser
que un nin o una nina a Eivissa vengui al món amb un cotxe
sota el braç, no amb un pa, amb un cotxe, perquè hi ha un
vehicle per habitant a l’illa d’Eivissa, per habitant!, perquè
tenim una ràtio de 0,87 vehicles per habitant a les Illes Balears,
equivalent a la de San Marino, que ve a ser aproximadament
com Manacor, i els Estats Units. 

Això és absolutament insostenible. O reduïm el parc mòbil
a Balears, el parc mòbil particular, i feim una aposta molt clara
per altres mesures de mobilitat o això no té futur, no té futur, és
absolutament insostenible. Per tant, crec que és molt important
tenir en compte la peculiaritat de Balears que no és comparable
ni amb les Illes Canàries, és una particularitat en tot el món que
compartim amb San Marino i amb els Estats Units. És una
pressió insuportable sobre el territori.

I finalment, el tema que plantejava el Sr. Castells d’altres
fons de producció d’energia neta, el tema de l’eòlica. El parc
d’Es Milà està en vies de transformació per millorar la seva
eficàcia, però a part del parc d’Es Milà, resulta molt complicat
fer un plantejament d’energia eòlica a gran escala a les Illes
Balears. Primer, perquè tenim dues illes, que són Eivissa i
Formentera, on és molt complicat el tema de l’energia eòlica i
sí tenim dues illes on ens podríem plantejar de manera teòrica
el tema de la implantació de l’energia eòlica: Menorca i
Mallorca. Quin és el problema? El problema és que les zones
de major eficàcia per a l’energia eòlica serien el nord de l’illa
de Menorca, reserva de la biosfera, i la Serra de Tramuntana a
Mallorca, patrimoni de la humanitat. Per tant, difícilment
podem pensar en una energia eòlica diguem al nivell de la que
tenim instal·lada a la península. És impossible. O a les Illes
Canàries, que també té una producció important d’eòlica. 

Per tant, de què parlam quan parlam d’eòlica? Parlam de
microeòlica. La microeòlica evidentment va molt vinculada a
l’autoconsum, però si vostè va habitualment, no sé si viu a
Ciutadella o va habitualment a Ciutadella veurà que l’entrada
de Ciutadella està plena de molins, de petits molins que són
instal·lacions d’autoconsum. És evident que aquesta qüestió sí
ens la plantejam perquè no sols la fotovoltaica pot ser l’única
energia neta, però sí que és veritat que som -diguem- una
potència mundial en hores de sol i per tant en producció de
fotovoltaica.

No descartam la geotèrmia, no descartam la biomassa, és
evident que no. No descartam en un futur, però ja en un futur
llunyà, la possibilitat d’instal·lar parcs eòlics al medi marítim.
Però això és complicat, primer per..., l’altre dia ho parlàvem
amb el Sr. Benalal i amb el Sr. Méndez, un poc per la

configuració de la plataforma que arriba, i més a Menorca, a
profunditats immenses a molt poca distància de la costa.
Evidentment, la instal·lació de grans molins foto..., de
producció d’energia eòlica seria un impacte paisatgístic
probablement intolerable. Per tant, hauríem de pensar en
instal·lació d’eòlica flotant, que és una energia ara mateix molt
complicada i molt cara i que no està dins del plantejament. 

Crec que ara mateix el que hem de fer és impulsar això que
és viable perquè ens hi jugam molt i hem d’arribar a aquest
objectiu del 10% el 2022 perquè crec que és molt important. Si
hi ha una illa on jo crec que la conscienciació ciutadana sobre
la necessitat de reduir l’impacte dels combustibles fòssils i
d’apostar decididament per les energies renovables, si hi ha una
illa destacada a aquesta comunitat autònoma sense cap mena de
dubte és l’illa de Menorca.

I li diré una cosa: tenim informació de projectes privats que
pensen en Menorca com a una illa descarbonitzada a molt curt
termini. I això és una qüestió que ens il·lusiona a la conselleria
i que ens interessa molt. Tenim privats disposats a fer tot tipus
de proves i tot tipus de plans pilot per convertir Menorca en
una illa descarbonitzada. Això també és un objectiu molt clar
de la conselleria per a l’illa de Formentera i hem de solucionar
els problemes que plantegen Mallorca i Eivissa, que són
probablement illes més complicades per fer aquesta transició
entre combustibles fòssils i combustibles o energia neta.

Parl de mil coses perquè han plantejat vostès mil coses,
però no em vull oblidar del comerç, per què? Perquè avui matí
hem parlat del comerç, bé, la setmana passada en vàrem parlar
a la interpel·lació i avui n'hem parlat a la moció que ha
presentat El Pi. Vull dir, compartim la preocupació, jo crec que
és evident, crec que la posició del Grup Parlamentari d’Unides
Podem, del Grup Parlamentari Socialista, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca ha quedat molt clara aquest
matí, pràcticament s’ha donat suport a la seva integritat la
moció que ha presentat El Pi perquè és una preocupació que
albergam.

Sincerament, si jo em vaig alegrar ahir especialment de la
notícia de la vacuna de Pfizer va ser precisament pensant en el
sector comercial d’aquestes illes. Per què? Perquè no és que
hagi sortit molt colpejat, és que sincerament ha tengut
comportaments heroics i no necessitam herois, necessitam
essencialment comerciants que puguin mantenir el seu lloc de
feina obert, que puguin recuperar la seva clientela. Per tant,
crec que tota aquesta bateria de mesures és compartida
absolutament per part de la conselleria.

Bons comercials? Clar que sí. Parlar amb els ajuntaments
pel tema dels aparcaments? Clar que sí, primer de potenciar
l’accés al centre dels municipis en transport col·lectiu i, en cas
que la gent opti per utilitzar el seu vehicle particular, poder
tenir places d’aparcament a un preu raonable, que l’aparcament
no sigui una eina desincentivadora d’acudir al comerç
tradicional. No ens agrada gens, no ens agrada gens el model
del centre comercial, el model de (...) arrelat del Estats Units és
un model que s’està abandonant a la resta del món, vull dir...,
Ses Fontanelles, hem de complir amb una sentència perquè no
tenim més remei, però si podem posar resistència a la
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instal·lació d’un altre centre comercial a l’illa de Mallorca, al
voltant de Palma, absolutament.

Hem de pensar també el tema de les indemnitzacions és un
tema que fa molt de mal a aquesta comunitat autònoma i hem
pagat quantitats immenses d’indemnitzacions i ja li dic que
Unibail-Rodamco, que no són precisament les germanes de la
caritat, eh?, ja van per 300 o 400 milions de reclamació
patrimonial, vull dir, el tema de Ses Fontanelles és un tema que
hem de resoldre entre tots, entre totes les administracions que
hi estem implicats.

Hem parlat amb els ajuntaments, essencialment amb
l’Ajuntament de Palma perquè crec que és on tenim el principal
problema, del tema de facilitar l’ocupació del carrer, del tema
de potenciar la campanya de Nadal, per què?, perquè creiem
que la campanya de Nadal és estratègica per al comerç, per al
petit comerç del centre de Palma.

Tenen idees i ens han traslladat quines són aquestes
actuacions que pretenen posar en marxa per atreure una altra
vegada el públic al comerç del centre de Palma, cal tenir en
compte que si hi ha una recuperació del turisme estarem
parlant... i esperem que la majoria del petit comerç pugui
arribar a aquesta recuperació del turisme i a més també hauríem
de fer pedagogia. Ens agrada molt el món digital, però sí que és
veritat que el món digital incentiva unes pautes de consum que
no són precisament les que ens agraden, però és clar, qui és
capaç de combatre contra la major empresa logística, perdó,
contra la major potència... vull dir, i té... el que guanya Amazon
en un any és no sé quantes vegades el pressupost de les Illes
Balears, lluitar contra el comerç digital és molt, molt complicat.

El que sí crec que és absolutament interessant és apostar per
la digitalització del nostre petit comerç. Vull dir, la
digitalització és tan senzilla com..., no demanam grans coses,
el que volem impulsar amb les subvencions de la conselleria és
que es puguin implementar eines digitals que puguin permetre
que el petit comerç arribi a la seva clientela.

I jo crec que la majoria del petit comerç a Balears s’ha
adonat que efectivament aquesta és l’aposta més important.
Després queden altres polítiques que són polítiques que no
depenen del Govern, el tema fiscal, el tema de les taxes
municipals, tot això està parlat amb els ajuntaments, ja cada
ajuntament optarà per una qüestió.

Després, jo crec que és una evidència que hi hagi una
aposta claríssima pels centres comercials a cel obert com una
categoria important per poder impulsar el petit comerç als
municipis de les Illes.

A més, l’aposta claríssima d’alguns municipis, d’alguns
ajuntaments pel tema de les fires d’estocs, de permetre
l’ocupació d’espai públic sense cap mena d’haver de pagar cap
quantitat, crec que també és la demostració palpable que hi ha
una preocupació pel petit comerç i que esperam que tot això
unit a... si és veritat, aquest final que es pot veure a mig termini
de la pandèmia de la COVID-19, ens fa albergar esperances i
feim feina perquè no sols sigui una esperança sinó que sigui
una realitat dins les nostres possibilitats.

Em demanava el representant del Partit Socialista, jo crec
que temes com la factoria d’innovació, temes com el centre Bit,
temes com el pol d’innovació digital del Parc Bit, jo crec que
són temes evidents que tenim molt clar que la qüestió de la
innovació és un nínxol econòmic absolutament definitiu per a
les Illes Balears. 

Tornarem una altra vegada, n’estic absolutament segur, al
fet que el turisme sigui el principal motor de les Illes, que no
passarà, esperem, el 2021 el que ha passat el 2020, però també
hem de dir que una part important de la innovació està dirigida
precisament a aquest nou model de motor econòmic principal
que volem a les Illes Balears. Vull dir que precisament les
tecnologies vinculades amb el turisme, l’emprenedoria, tota la
innovació vinculada amb el turisme és molt important, és molt
important a les Illes Balears.

I també una demostració evident que la conselleria es
preocupa pel tema de la innovació és el tema del suport dels
clústers, perquè també són col·lectius molt importants
precisament vinculats a l’emprenedoria, que formen part molt
important d’aquesta diversificació econòmica que creiem que
és absolutament definitiva i imprescindible per a la nostra
economia, i per tant estem segurs.

Finalment, i no sé, si m’he oblidat qualsevol cosa, a la seva
disposició, el tema de les cambres de comerç. El tema de les
cambres de comerç és un tema molt senzill, i és que es acudir
al rescat de la Cambra de Comerç de Menorca, que era una
cambra de comerç que estava en fallida, i per tant es va fer un
esforç especial per la cambra de comerç. El que sí intentam és
que una part d’aquest suport econòmic a les cambres de comerç
sigui a través de la innovació, perquè també sabem, perquè hem
mantingut contactes amb totes les cambres de les Illes, que
efectivament hi ha una aposta decidida per tots aquests temes,
digitalització, innovació, modernització, descarbonització, que
són absolutament importants, i jo sé que vostè està
absolutament convençut d’això, Sr. Méndez, que són
absolutament importants i estratègics per a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I ja per als torns de rèplica,
en primer lloc i per un temps de cinc minuts com a màxim,
passarem en primer lloc el torn de paraula al representant del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, vicepresident. Com li hem dit abans avui hem
plantejat els dubtes més concrets. Vostè ha donat totes les
respostes que ha pogut. Ens reservam el debat polític per a les
següents passes de tramitació parlamentària, especialment el
plenari. 

Volem agrair-los la seva assistència i fins demà.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. A continuació passem el torn
de paraula al representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. No haré turno de réplica en sí.
Agradecemos a la Mesa la paciencia; agradecemos al
vicepresidente todas las explicaciones dadas, han sido muy
detalladas y exhaustivas; y agradecemos al equipo que le puede
acompañar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. Té el torn de paraula ara el
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Presidenta. Tampoco haremos uso del turno de
réplica, e incluso solicitamos disculpas por haber replicado en
otro momento. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Passem el torn ara al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. Només volem agrair a la Mesa
la paciència i encoratjar-los per aquesta setmana que serà dura,
i donar les gràcies tant al vicepresident com al seu equip, i
també donar-li les gràcies especialment pel compromís mostrat
avui, i ja mostrat en anteriors ocasions, amb la llengua pròpia
de les Illes Balears: la llengua catalana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Es el turno ahora de la
representante del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares,
la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No haré uso del turno. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Passem la paraula... Veig que
el representant del Grup El Pi Proposta per les Illes no hi és en
aquest moment... Passem llavors el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús, tampoc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per últim passem el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, simplement per agrair novament les explicacions
clares del vicepresident i del seu equip, i res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. I ja per contrarèplica passen el
torn de paraula una altra vegada al Sr. Vicepresident i conseller
de Transició Energètica i Sectors Productius, el Sr. Yllanes.

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

Res més a afegir, Sra. Presidenta. Moltíssimes gràcies a
tots, i com que ja hem acabat, a l’entrada del parc de María
Luísa a Sevilla deia: “Ínclitas razas ubérrimas, sangre de
Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas,
¡salve!”. No me podía quedar sin citar al Rubén Darío, lo
siento; era una provocación, Sr. Méndez.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Yllanes. Una vegada acabat el debat
agraïm la presència del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius i dels seus acompanyants.

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

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

Moltes gràcies.
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